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  Een maand na de bevrijding, 
op 5 juni 1945, werd oorlogs-
journalist en radiopropagan-
dist Wim Sassen door het 
team van de Binnenlandse 
Strijdkrachten en Field Secu-
rity in Alkmaar gearresteerd 
en overgedragen aan de Ca-
nadese Field Security (CFS). 
Vijf dagen later werd hij voor 
het eerst in Fort Blauwkapel 
bij Utrecht verhoord. Uit het 
verhoor bleek dat Wim Sassen 
tegen het eind van de oorlog, 
na Dolle Dinsdag, zijn dien-
sten aan het Noordhollands 
verzet had aangeboden. In het 
bijzonder de groep rond Fritz 
Conijn, van de Alkmaarse 
Knokploeg.  

  Fritz overleefde de oorlog niet. Hij 
werd in de zomer van 1944 tijdens 
een transactie opgepakt en rond Dolle 
Dinsdag geëxecuteerd. Wim Sassen, 
kort daarna hoofdredacteur van de 
collaboratiekrant De Telegraaf, zou 
zijn hulp hebben aangeboden bij het 
loskopen van Fritz Conijn. Wim Sas-
sen was echter te laat.
Tegen het eind van de oorlog was er 
tussen KP Alkmaar en Wim Sassen 
een deal gemaakt, in ruil voor zijn 
bewezen diensten aan het verzet. Na 
de bevrijding zouden ze hem een 
schuilplaats bieden, totdat hij over 
de grens geloodst kon worden en 
hij zelf zijn weg zou vervolgen naar 
het Spanje van Franco. Een maand 
verkeerde hij in veiligheid, totdat de 
opsporingsinstanties zijn vriendin 
hadden gevonden en haar onder druk 
hadden gezet. Inderdaad brak zijn 
vriendin onder verhoor en Wim werd 
gearresteerd.

     Weerwolfcel 
Na zijn arrestatie bood Wim Sassen 
zijn volledige medewerking. Hij hielp 
mee met het oprollen van onder-
grondse ‘weerwolf’-organisaties in 
Nederland en daarbuiten. Hij kende 
het netwerk goed. Tegen het eind van 
de oorlog was Wim Sassen chef van 
zo’n weerwolfcel die zijn operatieba-

sis had in en om Utrecht. Zijn broertje 
Alfons Sassen was inmiddels in dienst 
getreden bij Wim Sanders, bij de 
Dienst Politieke Misdrijven, als agent 
210. Ook hij was betrokken in het 
opsporen van nazikopstukken als ook 
het penetreren van communistische 
organisaties tot eind 1947.

   Privileges 
De samenwerking was zo voortva-
rend, dat Wim Sassen enorme privile-
ges kreeg. Hij mocht vrij rond lopen 
en werd zelfs gebruikt als ‘investiga-
tor’. Hij kreeg een geallieerd uniform 
van de MP. ‘De Field Security heeft 
Sassen daarna overgenomen en 
opgeborgen in een van haar villa’s op 
de Maliebaan in Utrecht, en hem daar 
vorstelijk behandeld. Hij fungeerde 
zelfs als getuige bij een bruiloft van 
een van de FS mannen; hierbij was 
ook Miep van der Voort (Wim Sas-
sen’s vriendin) aanwezig…’.
Deze luxepositie werd bevestigd door 
de tolk voor de Field Security Otto 
Akkermans: ‘Wim wordt door het Bu-
reau Nationale Veiligheid ook na het 
vertrek van de Canadezen (juli 1945) 

als verhoorder van Duitse gevangenen 
gebruikt.’ Wim had geen moeite zijn 
SS-kameraden te verraden. Hij werd 
ingezet als celspion om verklaringen 
los te peuteren. Onder toezicht van het 
BNV beschikte Wim zelfs over een 
kantoor. Hier kreeg hij alle gelegen-
heid te werken aan zijn project: Wim 
wilde SS’ers (Oostfronters, geharde 
anti-communisten) inzetten bij de 
bevrijding van Nederlands-Indië. 
In ruil voor hun diensten zouden ze 
gerehabiliteerd worden.

   Mythe 
Wim’s geluk keerde, toen bij toeval 
ontdekt werd dat hij zich bezighield 
met het opstellen van een schema van 
de dagindeling van diverse procureurs-
fi scaal, die het waagden doodstraf-
fen te eisen tegen zijn idealistische 
SS-collega’s. Doel van dit schema was 
deze procureursfi scaal te liquideren. 
Hij werd direct gearresteerd en in een 
cel gestopt. Wim’s medewerking tot 
dusver was dus voornamelijk geba-
seerd op verwerving van persoonlijke 
gunsten en vrijheden, ten koste van 
enkele oude kameraden. Nu kwam hij 

zelf in gevaar. Wim nam direct maat-
regelen. Hij startte de voorbereiding 
op zijn ontsnapping.
Over deze ontsnapping wordt steevast 
de mythe in stand gehouden dat hij op 
kerstavond 1945 ontsnapte tijdens een 
toneelstuk. Dat was echter niet zo. Het 
was een week eerder, op 15 december. 
Overigens werden er inderdaad vanaf 
1947 regelmatig theaterstukken of 
openluchtspelen gehouden in Fort 
Blauwkapel. Maar op 15 december 
1945 ontsnapten drie gedetineer-
den uit het ‘streng’ bewaakte Fort 
Blauwkapel. De naoorlogse media 
(1952) maakten echter melding van 
één ontsnapping; die van de bekende 
Kriegsberichter Willem Sassen.

   Cyrano 
Zelfs anno 2005, wanneer er een 
documentaire van Netwerk over 
Willem Sassen op tv verschijnt, en 
gelijktijdig in de pers aandacht aan de 
persoon Wim Sassen wordt besteed, 
werd vastgehouden aan de magische 
ontsnapping tijdens een door hem 
opgevoerd toneelspel op kerstavond 
1945. Hij zou een speciale voorstel-

ling geven van Cyrano de Bergerac, 
voorafgegaan door zijn geschreven 
eenakter ‘De Ontsnapping’. Op de 
eerste rij zat de Canadese generaal 
Charles Foulkes, de man die op 1 mei 
1945 te Wageningen de capitulatie 
met zijn handtekening had bekrach-
tigd. Naast hem zat Wims’ vader Jan 
Sassen, de NSB-burgemeester van 
Veghel. Hij zou volgens het artikel 
hebben gezegd: ‘Ik ga naar Londen, 
vader! De radio roept mij! Hier kan 
ik niet langer blijven!’ riep Sassen jr., 
staand op het toneel, een Canadese 
legerjas over zijn boevenpak. Hij ver-
liet de bühne en wrong zich, terwijl 
het publiek geduldig op de volgende 
scene wachtte, door een geprepareerd 
tralievenster…’ Allemaal naoorlogse 
propaganda die overigens zeven jaar 
na dato werd gepubliceerd! Generaal 
Foulkes zat toen al lang en breed in 
Canada. Vader Jan Sassen zat in kamp 
Vught. Bovendien ontsnapte Wim 
Sassen niet alleen. Samen met twee 
andere gedetineerden, Jan Lowey Ball 
en Andor Kaszo wist hij uit te breken.

   Lees verder op pagina 5  

Wim Sassen ontsnapte uit Fort Blauwkapel
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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.nl
Nu €199,- per stuk

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

Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500

www.audiozaal.com

Op is op!
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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.

Natuurlijk Zoëy
Vogelaar en natuurfreak Eddy Zoëy gaat op avontuur 
en laat ons verrassende kanten van de Utrechtse 
natuur zien. De komende  weken verkent hij het 
ecoduct tussen de Leusderheide en landgoed Den 
Treek en de legakkers bij Wilnis.

Week van de Seventies 
Terug naar de jaren zeventig met leuke gasten uit die 
tijd, hits en herinneringen van toen! Luister op vrijdag 
24 mei naar de Seventies Top 100 op Radio M Utrecht! 
Stem op uw favoriet via www.rtvutrecht.nl/top100 en 
maak kans op leuke prijzen!

Classico Giro
Fiets mee in Italiaanse sferen tijdens Classico Giro 
Utrecht! Rij de RTV Utrecht recreatietocht van 35 km, 
de pelotonstocht van 110 km of de vrije toertochten   
van 110 km of 150 km. Kijk voor meer informatie op  

  www.rtvutrecht.nl/giro

Week van de Seventies 
Terug naar de jaren zeventig met leuke gasten uit die 
tijd, hits en herinneringen van toen! Luister op vrijdag 
24 mei naar de Seventies Top 100 op Radio M Utrecht! 
Stem op uw favoriet via 
maak kans op leuke prijzen!

RADIO 
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20
M E I

Classico Giro
Fiets mee in Italiaanse sferen tijdens Classico Giro 
Utrecht! Rij de RTV Utrecht recreatietocht van 35 km, 
de pelotonstocht van 110 km of de vrije toertochten   
van 110 km of 150 km. Kijk voor meer informatie op  
www.rtvutrecht.nl/giro

EVENEMENT

zondag

26
M E I

Natuurlijk Zoëy
Vogelaar en natuurfreak Eddy Zoëy gaat op avontuur 
en laat ons verrassende kanten van de Utrechtse 
natuur zien. De komende  weken verkent hij het 
ecoduct tussen de Leusderheide en landgoed Den 
Treek en de legakkers bij Wilnis.

TELEVISIE

elke
D O N D E R D A G 

Start online 
kaartverkoop 
nieuw seizoen  

2019-2020!

zaterdag 18 mei  
om 10.00u

Bekijk het 
programma op

podiumhogewoerd.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



In het jaar dat je 19 zou worden, 
was er de verplichte keuring voor de 
militaire dienst. In mijn geval in 1954. 
Per brief werd ik opgeroepen mij te 
melden op ‘t Springweg. In het betref-
fende complex, vlakbij de Mariaplaats, 
zit nu o.a. een speelgoedzaak.

Bloot bij de dokter
Wat ik me vooral herinner, is de licha-
melijke keuring. Met een grote groep 
jongens zat ik in mijn onderbroek te 
wachten tot de dokter mij zou onder-
zoeken. Eén van de jongens was een 
lolbroek. Hij zei dat je door een gang 
moest lopen als je naam afgeroepen 
werd. In een bocht van die gang zou 
dan in een inham een militair zitten 
die je plotseling bij je geslachtsdeel 
zou grijpen. Wij geloofden hem na-
tuurlijk niet. Toch was ik onwillekeu-
rig op mijn hoede toen ik aan de beurt 
was, maar er gebeurde helemaal niets. 
Bij de dokter ging ook de onderbroek 
uit. Na enig voel- en knijpwerk moest 
ik voor hem gaan staan, maar met mijn 
rug naar hem toe. Vervolgens moest ik 
doodstil rechtop blijven staan. Wat hij 
achter mijn rug deed, kon ik natuurlijk 
niet zien. Maar eigenlijk deed hij 

helemaal niets. Dat duurde zeker 
tien minuten. Later dacht ik nog wel 
eens dat hij een bewonderaar was van 
achterkanten. Zoals billen, een rechte 
ruggengraat en mooie schouders. Ik 
werd in ieder geval, mooi of niet, 
helemaal goedgekeurd.

Geen adelborst
Ik wou graag bij de marine. Maar 
daar was een aparte, veel strengere 
keuring voor nodig. Dus meldde ik mij 
aan en ik mocht drie dagen naar het 
marinekamp in Voorschoten komen. 
De eerste opdracht was het maken 
van een kort opstel. Ik moest de eerste 
indrukken opschrijven die ik van het 
kamp had gekregen. Nu was het in de 
lente en het hele kamp stond vol met 
bloeiende bollen en andere bloemen. 
Dat schreef ik dus op, maar dat zal wel 
beoordeeld zijn als veel te soft. Over 
de fier wapperende Nederlandse vlag, 
die er ook stond, had ik het in ieder 
geval niet. Waarschijnlijk mijn eerste 
keuringsfout. Vervolgens moest ik 
naar een grote zaal. Daar zaten achter 
tafels in hoefijzervorm wel twintig 
hotemetoten in deftig marine-uniform. 
In de open kant van het hoefijzer stond 

middenin de grote ruimte één stoel. 
Daar mocht ik op gaan zitten. De 
voorzitter was een schout-bij-nacht. 
Hij vroeg wat dat kleine speldje met 
JOK betekende, dat ik op mijn revers 
had zitten. Ik dacht: die man heeft 
scherpe ogen! Later bleek dat hij dat 
natuurlijk in mijn ‘sollicitatie’ gewoon 
voor zich op tafel had liggen. (JOK 
was de afkorting van de Bond van 
Jonge Oud-Katholieken).

Een van de mindere goden vroeg mij 
daarop wat mijn mening was over de 
oorlog in Algerije die toen aan de gang 
was. Ik antwoordde dat de Algerijnen 
voor hun onafhankelijkheid tegen 
Frankrijk vochten. Dat was gewoon 
waar, maar ik sprak niet over mis-
dadige rebellen die een vuile oorlog 
voerden, zoals in Nederland rechtse 
en militaire kringen graag beweerden. 
Ook hier maakte ik waarschijnlijk 
niet de gewenste opmerkingen. De 
psychologische tests gingen me goed 
af en ook lichamelijk was er niets aan 
de hand. Al kreeg ik natuurlijk nooit 
inzage in alle uitslagen. Het resultaat 
was dat ik niet voor de adelborstenop-
leiding in aanmerking kwam.

Ik was teleurgesteld, maar niet heel 
erg. Daarvoor had ik teveel andere 
sollicitatieplannen in mijn hoofd. 

Bovendien had ik net drie maanden 
verkering met mijn huidige vrouw. Zij 
wees mij er voorzichtig op dat ik bij 
de marine wel erg vaak en lang van 
huis zou zijn.

Dure test
Ook in de burgermaatschappij ont-
kwam ik niet aan de psychologische 
testen. Na mijn sollicitatie voor mijn 
eerste baan bij de Demka staalfabriek 
zaten er twee psychologen op mij te 
wachten. Nu betrof het een baan als 
aankomend exportcorrespondent en 
die vereiste wel enige kwaliteit. Blijk-
baar deed ik de testen goed. Ik werd 
namelijk aangenomen. Al met al was 
1954 voor mij dus een vrij (in)span-

nend test- en keuringsjaar. Tussendoor 
had ik namelijk ook nog het eindexa-
men van het Gemeentelijk Lyceum 
aan de Van Asch van Wijckskade. Bij 
de diploma-uitreiking zei de rector 
dat het leren mij wel heel gemakke-
lijk afging, gezien mijn cijferlijst. Ik 
vertelde hem dat ik wel degelijk vaak 
had zitten blokken. Vooral op zondag-
middag, zoals nog onlangs mijn neef 
Cor Verheul, tevens buurjongen in de 
Lauwerecht, tegen me zei: “Ik ging 
met mijn vader naar DOS en jij zat 
dan op je slaapkamer te leren.”

Coen van Kasteel
Odijk
kasteelvansteenodijk@gmail.com

Gekeurd, getest en geschikt bevonden
Nog tijdens mijn middelbare schooltijd en ook vlak daarna onder-
ging ik een groot aantal lichamelijke en psychische keuringen en 
testen. Het merendeel ervan speelde zich af toen ik 18 jaar was.
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de afhandeling van een klacht had. Het 
zal u ondertussen duidelijk zijn dat ik 
oorzaak en gevolg graag zorgvuldig 
vaststel.
- Ik heb het telefoongesprek van 
gisteren, dat u voerde met mijn collega, 
zorgvuldig teruggeluisterd. Wacht even 
mijnheer Lievens; uw collega van de 
ANWB heeft dus zonder me dat te 
vragen ons gesprek opgenomen. Doet u 
dat nu ook, ons gesprek opnemen?
- Jazeker, dat doen we altijd.
- Oh, dan neem ik ons gesprek verder 
ook op.
- Nee mijnheer Westbroek, dat mag 

u niet doen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de ANWB en die 
heeft u niet.
- Maar waarom mag de ANWB onge-
vraagd en zonder mijn toestemming 
een gesprek met mij opnemen, terwijl 
ik datzelfde gesprek van de ANWB 
absoluut niet mag opnemen zelfs als ik 
het netjes vraag?
- Omdat wij de gesprekken voor leer-
doeleinden opnemen?
- Gaat u me nu vertellen dat ik ons 
gesprek niet mag opnemen, omdat ik, 
anders dan de ANWB, niet in staat ben 
van een gesprek wat te leren?
- Dat heeft u mij niet horen zeggen.
- Wat wilt u dan wel zeggen?
- Dat als u bij de ANWB een dienst 
koopt om voor de regeling van een 
visum voor Rusland zorg te dragen. En 
onze medewerkers controleren of u alle 
documenten heeft ingeleverd bij ons en 
die geven u hiervoor een “validatiebe-
wijs”, ja? Dan zegt dat bewijs wel dat 
alles wat u inleverde goed bevonden 
is, maar niet dat het onze verantwoor-
delijkheid is als wij een fout gemaakt 
hebben, waardoor uw reis geannuleerd 
moet worden. Dat staat gewoon in onze 
algemene voorwaarden.
- Dus de fout die de ANWB maakte, 

is mijn schuld? En de 800 euro die de 
annulering van de vliegreis en het hotel 
me kostte, dat is mijn zorg en zal de 
ANWB een zorg zijn?
- Dat zeg ik allemaal niet, want ik zeg 
dat u onze algemene voorwaarden 
die onze aansprakelijkheid uitsluiten 
beter had moeten lezen. En het is uw 
pech dat u een verzekeringsbewijs 
van de Univé inleverde waar geen 
handtekening op stond. Waardoor de 
VisumCentrale, die dat voor de ANWB 
regelt, u geen visum voor Rusland kon 
bezorgen.
- Maar die handtekening op het 
document van de Univé stond er wel 
op. Op de achterkant van het verzeke-
ringsbewijs.

- 

Maar dan is het een fout van de 
Visumcentrale, dus moet u bij hen een 
klacht indienen.
- Maar de ANWB heeft zelf haar werk 
waar ik voor betaal aan die VisumCen-
trale uitbesteed? Dat is dan toch uw 
onderaannemer? En de ANWB is als 
hoofdaannemer vanzelfsprekend de 
eerst verantwoordelijke voor de kwali-
teit van de geleverde dienst?
- Nee mijnheer Westbroek, dat zien 
wij anders en volledig in lijn met onze 
algemene voorwaarden. Goedemorgen.

Hoezee voor de ANWB?
- Goedemorgen, met Henk Westbroek...
- Met wie spreek ik?
- Met degene die net zei hoe hij heette.
- Ik hoor nu aan uw stem dat ik de 
goeie heb. Goedemorgen. Ik ben van 
de ANWB
- Nogmaals goedemorgen, heeft u ook 
een naam of heeft het uw voorkeur dat 
ik u mijnheer ANWB noem?
- Ik ben Harry Lievens en u wilde 
graag met de ANWB bellen om deze 
tijd.
- Het tijdstip mocht ik inderdaad 
kiezen. Nadat de ANWB gisteren per 
tweet liet weten juist graag met mij te 
willen bellen, omdat ik een klacht over 

Medische keuring, in dit geval voor de NS, 1952 (foto: Het Utrechts Archief)
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BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 
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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 --    

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 

 

  

GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 
Voor een goede relatie zijn wij met 
spoed op zoek naar gemotiveerde 
mensen die gepensioneerd of met 
functioneel leeftijdsontslag zijn en op 
projectbasis  minimaal 3 dagen per 
week, 5 uur op een dag huis-aan-huis 
lokale heffingen willen controleren. 

  WIJ VRAGEN: 
•  Goede communicatieve 

vaardigheden; 
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal; 
• Computervaardig; 
•  In bezit van auto en rijbewijs B; 
•  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar. 
  WIJ BIEDEN: 

•  Een marktconform salaris; 
•  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
•  Flexibele werkdagen/-tijden. 
  BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marijke Kuindersma, 
op telefoonnummer:  026-3840567. 
(Op woensdag niet bereikbaar) 

 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. 

rg outl et Ut re cht

ZORGOUTLET UTRECHT VERHUISD!
Een rollato r, 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. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
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nieuw 
vanaf 64,95

Rolstoelen
nieuw

vanaf 149,-
Ook voor onderhoud 

en reparaties

 

6 dagen per week open
Tel: 030 633 69 47

www.zorgoutletutrecht.nl
Winkelcentrum Overvecht 

Rollators 

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 doel-
groep, met een oplage van 55.300 exemplaren en 
een bereik van ruim 168.000 lezers.

Meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden 

en bel met ons verkoopteam: 030-8200570
De Oud-Utrechter BV
Postbus 113

UU

Kom langs voor de scherpste prijzen van Utrecht!

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



dochter ging dus op zoek naar het 
bedienend personeel en waarachtig, ze 
vond een jongedame die de bestelling 
opnam. Toen duurde het opnieuw een 
kwartier voordat het bestelde kwam. 
Nadat we het hadden geconsumeerd, 
wilden we betalen. Maar ook dat 
stuitte weer op grote moeilijkheden. 
Mijn dochter ging opnieuw op zoek 
naar personeel aan wie we konden be-
talen. Uiteindelijk lukte ook dat. Het 
mag dan nog zo zonnig zijn, dit terras 
nodigt niet uit daar wat te nuttigen, 
gezien de uiterst trage service.

Dansen
Maar ik wilde het hebben over het Ge-
bouw voor Kunsten en Wetenschap-
pen. Het is een voormalig concertge-

bouw, dat in de jaren vijftig en zestig 
altijd verhuurd werd aan organisaties 
en verenigingen, die daar dan bijvoor-
beeld hun jaarvergaderingen of alge-
mene vergaderingen hielden. Meestal 
ging dat gepaard, ter afsluiting van die 
gebeurtenis, met een dansavond waar-
bij meestal een live-orkest de muziek 
verzorgde. Op de één of andere wijze 
konden we daar dan altijd in komen 
en deelnemen aan het dansen. Of dat 
illegaal gebeurde weet ik niet meer, 
maar we waren er.

Mariakerk
Op de plek van het gebouw stond tot 
1813 de Mariakerk, een van de vijf 
kapittelkerken in Utrecht. De kerk 
werd gesloopt, maar het koor bleef tot 
1844 dienstdoen als concertzaal. In 
1844 werd begonnen met de bouw van 
het nieuwe neoclassicistische gebouw, 
naar een ontwerp van Johannes van 
Maurik, aangepast door J.W. Dekker. 
Op 20 maart 1847 werd de concertzaal 
ingewijd met een concert. Het bood 
onderdak aan het Utrechts Symfonie 
Orkest. Heel bijzonder is dat ook 
Frans Liszt en Johannes Brahms 
er zijn opgetreden. Beslist niet de 
minsten!

Beschadigd en gerenoveerd
In de Tweede Wereldoorlog raakte 
het gebouw beschadigd, waarna het 
tussen 1949 en 1952 grondig werd 
gerenoveerd. In 1972 bleek het niet 
meer te exploiteren. In 1974 is het 
verkocht aan het Utrechts Conserva-
torium, maar op 12 maart 1988 werd 
het gebouw vrijwel volledig door 
brand verwoest, alleen de buitenmuren 
bleven nog overeind.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Gebouw voor K en W
Op een zonnige zondagmid-
dag struinden mijn dochter 
Marjolein en ik door Utrecht en 
uiteindelijk strandden we op 
een terras bij de Mariaplaats. 
Precies tegenover ons lag het 
Gebouw voor Kunsten en We-
tenschappen, waaraan ik vele 
herinneringen bewaar. 

We zaten al ongeveer twintig minuten 
op het terras en nog was er niemand 
geweest om onze simpele bestelling 
(koffie en cola-light) op te nemen. Mijn 
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Afbeelding van de grote foyer op de eerste verdieping van het Gebouw voor Kunst en Weten-
schappen (Mariaplaats 27) te Utrecht. Tussen 1950 en 1960 werd deze foto gemaakt (foto F.F. 

van der Werf, Het Utrechts Archief)
barrière vormen, maar ook door de 
geallieerden in de grachten gedumpte 
Duitse munitievoorraden. Wim werd 
vervolgens opgevangen door het 
netwerk van de Alkmaarse KP en De 
Linie-redacteur Anthony Mertens. 
In 1947 wist Sassen via dit netwerk 
met een KLM-toestel uit te wijken 
naar Ierland. Het jaar erop voer hij 
op een kustvaarder naar Argentinië. 
Minder bekend is dat Wim Sassen 
daar zijn journalistieke carrière her-
vatte. Hiermee verkreeg hij opnieuw 
naamsbekendheid, onder meer als de 
interviewer van de bureaucraat van de 
Holocaust Adolf Eichmann en werd 
vervolgens een internationaal spion en 
wapenhandelaar.

Fort Blauwkapel
Het ondervragingskamp Fort Blauwka-
pel, in de gemeente Maartensdijk, viel 
onder het voormalig Directoraat voor 
de Bijzondere Rechtspleging. Het werd 
5 mei 1945 in gebruik genomen als 
verhoorcentrum.
Het kamp stond aanvankelijk onder 
toezicht van de Canadese Field Secu-
rity (FS: militaire politie) van het 1e 
Canadese Leger. Hier werd de crème de 
la crème van de SS, SD en V-männer 
opgesloten en door de contraspionage-
dienst verhoord. In juli 1945 werden 
alle arrestanten van de FS overgedra-
gen aan het Bureau Nationale Veilig-

heid (BNV). Het kamp was niet groot. 
Ongeveer 130 gedetineerden en 65 man 
bewakingspersoneel: behalve het bur-
gerpersoneel en voor de buitenbewa-
king bestemde gezagstroepen, werkten 
nog militairen en personeel van Bureau 
Nationale Veiligheid in het kamp. 
Het kamp kwam snel in opspraak. In 
november 1945 werd er een onderzoek 
gesteld naar het beleid van de kamp-
commandant. Binnen het kamp vonden 
allerlei malversaties plaats, er werd 
zelfs gefeest door de leiding. Enkele 
gevangenen kregen enorme privileges; 
beschikten over geld, sigaretten en 
konden het kamp in en uit lopen. Wim 
Sassen was niet de enige.

Vochtig
Er vonden in Fort Blauwkapel ook 
zware gevallen van mishandeling en 
verwaarlozing plaats. Een aantal SS- 
of SD-officieren zat in erbarmelijke 
omstandigheden in veel te kleine en 
soms ondergrondse cellen, die door de 
vochtigheid niet geschikt waren voor 
langdurig verblijf. Zelfs de Duitsers 
hadden in de oorlog geen gebruik 
gemaakt van de faciliteiten die het 
fort bood als strafkamp. Het was een 
munitiedepot en in het blauwgroene 
kerkje waarnaar Fort Blauwkapel was 
vernoemd, was een paardenstal.

Ontruimd
Kamp Blauwkapel werd in 1948 
ontruimd. De gevangenen werden naar 
andere detentiecentra overgebracht of 
berecht. Een bestemming voor het fort 
was er nog niet. Er lagen vage plannen 
er een industrieterrein van te maken. 
Wel werden in het fort openluchtspelen 
en theateropvoeringen gehouden. Wim 
Sassen had de trend gezet.

Jochem Botma
auteur van De intriges van de gebroe-
ders Sassen (Aspekt 2014)
jamebotman@gmail.com

Ontsnapt uit 
Fort Blauwkapel
Vervolg van voorpagina

De ontsnapping was een inside 
job. Zonder hulp van binnen-
uit konden de drie nooit het 
fort hebben verlaten. Volgens 
sommige bronnen zouden ze de 
grachten zijn overgezwommen. 
Bedenk wel: er was bewaking, 
het was winter, en hun ont-
snapping vond plaats na een 
vorstperiode. 

Niet alleen ijs, of ijskoud water, zou een 

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

Ontdek de waarde van uw oude of kapotte sieraden!

Kom langs of maak een afspraak

STAP 1

06-52772215
 maandag - vrijdag

10:00 - 16:00
zaterdag op afspraak

STAP 2
Gratis taxatie en waardebepaling

 vaststellen gehalte
(karaat) goud

analyse waarde

 bepalen gewicht
(fijn)goud 

vastellen  waarde

STAP 3
Overleg en advies

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

STAP 4
Legitimatie en uitbetaling

 direct uitbetalen
of

bankoverschrijving

Afbeelding van de kleine foyer op de eerste verdieping van het Gebouw voor Kunst en Weten-
schappen (Mariaplaats 27) te Utrecht. Ook deze foto is gemaakt tussen 1950 en 1960 (foto: 

L.H. Hofland, Het Utrechts Archief)



Het was een Godsgeschenk want de 
huur in het pension was 68 gulden 
per maand en dat met een salaris van 
220 gulden per maand was wel erg 
veel voor die tijd. Wij betaalden 1 
gulden per dag per persoon. In de Jan 
Ligthartstraat betaalden wij 8,35 per 
week dus 33,40 gulden per maand dat 
scheelt aanzienlijk en waren de koning 
te rijk. Onze oudste zoon, Sjaak, was 
toen 8 maanden. Het was een heerlijk 
huis en erg vruchtbaar, er zijn nog 
vier kinderen geboren, nog een zoon, 
Ad, twee dochters, Marian en Carla, 
en nog een zoon, Fred. Toch hebben 
wij er met veel plezier gewoond. Het 
werd echter wel veel te klein. De 
kinderen sliepen kop aan kont in een 

eenpersoonsbed. Twee persoonsbed-
den konden wij niet kwijt. Daar was 
geen ruimte voor. Het was een drie 
kamer flatje. Kamer en suite, keuken, 
badcel en een kleine kinderkamer. Dus 
U ziet nu ook wel dat was te gek. In 
1962 kregen wij een huis toegewezen, 
na ruiling, in de Minister Talmastraat 
79. Deze flat was weliswaar groter 
maar toch lang niet zo gezellig als die 
kleine flat.

Steun en toeverlaat
Ook waren er ongemakken, er was 
geen lift, geen centrale verwarming, 
geen geiser, geen telefoon. TV was 
in opkomst maar nog wel duur toen. 
Later hebben wij er een gekregen 
van mijn ouders. Vooral de kinderen 
waren er erg blij mee. Want Paulus de 
boskabouter kon niet stuk.
Als je kleine kinderen hebt moet je 
ook naar het consultatiebureau voor 
wegen , inentingen, voedingsadvie-
zen. Dat was heel normaal. Het was 
een hele onderneming want je moest 

ze allemaal meenemen. Gelukkig 
hadden wij al gauw heel goede buren, 
al wat ouder dan wij, met grotere 
kinderen, Tante Jaan. De mannen 
waren collega’s en dat klikte goed 
en Tante Jaan, waar ik later nog op 
terug kom, werd mijn toeverlaat en 
ik kon altijd op haar rekenen en ging 
altijd mee naar het consultatiebureau. 
Wij hadden twee kinderwagens: een 
tweelingwagen en een gewone voor de 
baby. Maar voor we klaar waren voor 
de start van de reis, kwam er heel wat 
kijken. Eerst bracht ik de kinderwa-
gens naar beneden, twee steile trappen 
af en dan de kinderen boven halen en 
in de tweelingwagen zetten, 2 en 3 
jaar en dan de baby plus spullen die 

je nodig had in verband met eventuele 
vieze luiers. Ja, nog zelf wassen want 
pampers waren er toen nog niet. En 
dan gingen wij op pad. Tante Jaan de 
tweelingwagen en ik de andere. We 
liepen van de Jan Ligthart-straat naar 
de Amsterdamsestraatweg naar het 
consultatiebureau, het Wit Gele kruis, 
bij de Elinkwijkdrukkerij. Eerst naar 
het Wit Gele kruis, de jeugd uitkleden 
en weer aankleden en als dat klaar was 
gingen wij weer verder naar het Juli-
anapark om de beestjes te voeren met 
wat oud brood, even rondlopen, dan 
naar De Gruyter voor de boodschap-
pen en het snoepje van de week niet te 
vergeten.

Klein intermezzo
Wat ik nu schrijf heb ik zelf gezien, 
echt waar. Alle koffie bussen die 
bij De Gruyter aan de wand hin-
gen werden met koffie uit dezelfde 
zaak Oranjemerk, Rood, Zilver en 
Goudmerk, allemaal uit de zelfde zak 
gevuld. Oranjemerk kostte, ik geloof 

1 gulden achtentachtig, ja zeker, u 
raadt het al, wij namen natuurlijk 
oranjemerk want de andere koffie 
was veel duurder maar wel dezelfde 
koffie. Dan naar Jamin voor een pond 
kaakjes, lange vingers en bitterkoekjes 
en weer op huis aan. Waar het ritueel 
van het begin zich weer herhaalde in 
omgekeerde volgorde. Kinderen weer 
uitkleden, jassen, schoenen en een 
fruithap maken, sinaasappel, banaan, 
ligakoeken plus vitaminen, davitanon 
a d. Zo allemaal gebeurd, baby in de 
box en de anderen gingen spelen en 
wij aan de koffie met, ja juist met een 
bitterkoekje en even uitblazen. Dan 
om 5 uur eten koken, eten en afwas-
sen, nog even zitten en dan de jeugd 
naar bed brengen als dat geen gymnas-
tiek is dan weet ik het niet meer. 1 
of 5. Dit was een afspraak met mijn 
echtgenoot. 1 was afwassen en 5 was 
de kinderen naar bed brengen. Onze 
taken waren verdeeld. Meestal deed 
mijn man de vaat. Zonder problemen 
werd alles gedaan en dan eindelijk rust 
in de tent.
Hoe ik verder mijn dagen vulde? Druk 
met de kinderen bezig zijn van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Eerst 
de baby voeden (borstvoeding), dan 
in bad, aankleden en weer in de wieg. 
Dan kwamen de grotere kinderen, 
wassen en aankleden, ontbijt maken 

en om half negen naar de winkel van 
bakker Boonzaaier brengen, waar ze 
werden opgehaald en naar de kleuter-
school in de Ludgerusstraat werden 
gebracht.

Vier kinderen in bad
Even tussendoor. Hoe doe je vier 
kinderen in bad zonder geiser. Ik 
vertel het u. Twee zinken emmers op 
het 2-pits gasstel en de waterketel op 
het oliestel met een pit. Als dat warm 
was een groot zeil op de grond, een 
teil op twee stoelen en het feest kon 
beginnen. Eerst de kleinste, die was 
het minst smerig. Dan nummer 2 er-
achteraan in hetzelfde water, ja ze zijn 
overal voor ingeënt. Dan het warme 
water wat over was erbij en dan de 
heren van 4 en 5 jaar. Allebei tegelijk. 
Kon net. Zo dat was gebeurd. Bij tijd 
en wijle ook nog 80 nagels knippen en 
om de beurt haren wassen, zo de klus 
is weer geklaard voor een week. Door 
de week gewoon een washandje voor 
het gezicht en de edele delen. We had-
den wel een lavet van steen maar eer 
dat warm was, was alles weer koud., 
en dan trok de jeugd ook nog eens 
de stop eruit en al het warme water 
was verdwenen, want het borrelde zo 
lekker. Het was een paar keer gebeurd 
en dus gauw over, dat gaat het niet 
worden. In de toekomst is een douche 

een moet. Liefst iedere dag. Goed 
of niet, laat ik in het midden, daar is 
meningsverschil over. Ze doen maar.
Ik zou nog even terugkomen op tante 
Jaan. Zij was mijn toeverlaat in mijn 
vroegere jaren. Zij was een heel goede 
naaister en dat heb ik van haar geleerd. 
Zoals ook breien en haken en daar heb 
ik mijn hele leven profijt van gehad tot 
op de dag van vandaag. Ik ben nu 83 
jaar en maak nog veel, speciaal breien 
en haken voor barbiepopjes, kleedjes, 
kussen, spreien, kousen, sokken, enzo-
voorts, enzovoorts. Samen stroopten 
wij de lapjesmarkt (Breedstraat) af 
en zijn met veel rot koopjes thuis 
gekomen. Ik heb zeker wel 1000 paar 
sokjes en kousen gebreid tot nu toe. 
Ik kan het dromen. Later na jaren met 
pensioenleeftijd is zij met haar man 
verhuisd naar hun geboortestreek 
Noord Brabant. Vreselijk jammer ge-
vonden na zoveel jaren samen gedaan 
wat ik heb beschreven. Wij hebben 
tot haar overlijden regelmatig contact 
gehouden. Het is een onvergetelijke 
tijd geweest.

Nellie Braat-van Velzen
Touwslagerslaan 5,
3454 GV De Meern
tel. 030-2741812
antonbraat@planet.nl

Op Tante Jaan kon je altijd rekenen
Als oud-inwoner van Zuilen in de jaren 50 van de vorige eeuw, in 
de Jan Ligthartstraat 4II, is er wel het een en ander te vertellen 
over de tijd dat wij er woonden. Voor die tijd was ons domicilie 
Nieuwe Daalstraat 5 bis in Utrecht, vanaf ons trouwen in 1953. 
Hier werd onze oudste zoon, Sjaak geboren. Het levenslicht zag 
hij in Huize Ooievaar. En dat werd krap op één kamer. Daarom 
werden wij verrast met een woningtoewijzing met Sinterklaas 
1954 in de Jan Ligthartstraat 4 II. 
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Ons gezin in die tijd, januari 1961.  V.l.n.r. Carla, papa, Sjaak, Marian, Ad, Fred en mama.

Marian (l) en Carla (r) op de galerij van Jan Ligthartstraat, Mama kijkt toe op de achtergrond.

V.l.n.r. Ad, Marian, Sjaak en Carla erboven.  Mama heeft even tijd voor zichzelf met koffie op de 
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Hierin werkten paters en vrijwilligers 
samen om de situatie van de inwoners 
van Wijk C te verbeteren en hun 
geloof te versterken. Ze gaven gods-
dienstlessen en boden een invulling 
van de vrije tijd met hobbyclubs en 
gezelligheidsbijeenkomsten.

   Pastoor Van Nuenen en de 
Zusters 
Drijvende kracht achter het Francis-
cus Liefdewerk in Utrecht was pater 
Sebastianus van Nuenen (1898-1966). 
Hij zorgde ervoor dat het Liefdewerk 
een eigen pand kreeg: het Francis-
cushuis aan de Oudegracht. Het 
Franciscushuis werd zo druk bezocht, 
dat pater Van Nuenen een kloosterorde 
in Wijk C wilde stichten om het werk 
over te nemen.
Op 19 maart 1934 bracht hij enkele 
vrijwilligsters van het Liefdewerk bij 
elkaar, die zich tot non lieten wijden. 
De eerste die dit deed was Cor van 
Neijssen, die vanaf dat moment door 

het leven ging als zuster Augustina. 
De nieuwe orde kreeg de naam zusters 
Augustinessen van Sint Monica. Ze 
namen hun intrek in het nieuw ge-
stichte klooster Genazzano aan de Wa-
terstraat. De kloosterorde is genoemd 
naar de heilige Augustinus van Hippo 
en zijn moeder, de heilige Monica. De 
zusters hebben in de 85 jaar van hun 
bestaan veel aan de armenzorg onder 
de bewoners van Wijk C gedaan. 
Ook hebben ze in hun klooster voor 
de wijkbewoners veel activiteiten 
georganiseerd voor hobby, vrije tijd 
en ontwikkeling. De zusters richtten 
een lagere school en kleuterschool 
op; deze waren aan weerszijden van 
het toenmalig klooster gelegen. De 
zusters hebben zich zeer verdienstelijk 
gemaakt met het bieden van huishou-
delijke hulp in de vaak kinderrijke 
gezinnen die het moeilijk hadden. Aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog 
werd tijdens de hongerwinter in het 
klooster een gaarkeuken ingericht voor 

ieder die versterking nodig had.

   Meisjesstad  
Pastoor Van Nuenen stond in 1939 
ook aan de basis van de oprichting 
van ‘Meisjesstad’, een tehuis waar 
ongehuwde moeders met hun kinderen 
onderdak en opvang kregen van de 
zusters. In latere periode werd er ook 
zorg verleend aan mishandelde vrou-
wen. Die hulp was gratis en werd ook 
aan niet-katholieke vrouwen gegeven. 
Dat was in die tijd heel bijzonder. 
Meisjesstad werkte vanuit de fi losofi e 

dat moeder en kind samen een plaats 
in de samenleving moesten krijgen.

  “Vanaf het begin heeft Meisjesstad 
er alles aan gedaan om te zorgen dat 
de moeder haar kind zelf kon houden 
en verzorgen”, vertelt zuster Wilcox. 
“De moeders die niets hadden, werden 
door Meisjesstad opgevangen en kon-
den hier bevallen. Dag en nacht waren 
zusters aanwezig en een vroedvrouw 
uit de stad hielp als vrijwilligster bij 
de bevallingen. Wij vonden het van 
levensbelang dat moeder en kind bij 

elkaar konden blijven. 
Het duurde soms meer 
dan een jaar voordat een 
oplossing werd gevonden. 
Vaak hielpen familie en 
kennissen van de zusters. 
Wanneer de moeder niet 
voor het kind wilde of 
kon zorgen, dan zochten 
wij een pleeggezin waar 

de moeder (als zij dat 
wilde) regelmatig con-
tact mee onderhield. 
Tot een oplossing werd 
gevonden, konden de 

vrouwen in Meisjesstad 
blijven wonen.” 

     Vader der armen 
Pastoor Van Nuenen was 
door zijn grote inzet voor 
de armen zeer geliefd in 
Wijk C. Buurtbewoners 
noemden hem ‘de vader 
der armen’. In 1945 werd 
zijn jubileum als pastoor 
op uitbundige wijze in 
heel Wijk C gevierd, met 
onder andere een rijtoer 

door de wijk. Na zijn overlijden zijn in 
Wijk C de Pastoor Van Nuenenstraat 
en Pastoor Van Nuenenhof naar hem 
genoemd.

  Op haar hoogtepunt had de zusterorde 
zes vestigingen, met, naast Utrecht, 
kloosters in onder andere Hilversum 
en Someren. Het klooster aan de 
Waterstraat is in 1996 afgebroken en 
herbouwd. In 2009 is Meisjesstad 
overgedragen aan de stichting De Tus-
senvoorziening.

    Het aantal zusters is sterk terug-
gelopen en hun gemiddelde leeftijd 
toegenomen. Maar zij wonen nog 
altijd in het klooster en zijn nog regel-
matig te zien in de straten van Wijk C; 
‘s winters in het zwart gekleed en ‘s 
zomers in het wit. Ze horen net zo zeer 
bij Wijk C als Anton Geesink en de 
Jacobikerk.
In 2015 maakte fotografe Angeliek 
de Jonge een fotoserie over de laatste 
zusters Augustinessen. Ze won er de 
tweede prijs in de Zilveren Camera 
mee.   

   Ter ere van het 85-jarig bestaan van de 
zusterorde zijn deze foto’s, aangevuld 
met oud materiaal uit het archief van 
het Nederlands Volksbuurtmuseum, 
tot 1 september tentoongesteld in het 
Nederlands Volksbuurtmuseum. 

   Bronnen: Canon vrouwenopvang 
Nederland, collectie NVBM
Foto’s Angeliek de Jonge, collectie 
NVBM  

  Het Franciscus Liefdewerk was als katholieke organisatie be-
gin vorige eeuw actief in de arme wijken van de grote steden. 
De organisatie was genoemd naar Franciscus van Assisi, de 
heilige die onder de armen leefde. Ook in de Utrechtse volks-
buurt Wijk C heerste grote armoede en liep het kerkbezoek 
terug. De geestelijken van de Augustinusparochie, waaronder 
Wijk C viel, wilden dit veranderen en daarom richtten enkele 
geestelijken van deze parochie in 1923 een Utrechtse afde-
ling van Franciscus Liefdewerk op. 
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 Begin vorige eeuw was de katholieke kerk bezorgd over de arbeiders in grote steden. Het 
leven in volksbuurten was zwaar: er heerste armoede, werkloosheid en ziekte. Veel jongeren 
zwierven op straat. Arbeiders bleven steeds vaker weg uit de kerk, die vreesde dat ze hun 
vrije zondag in plaats daarvan in de kroeg zouden doorbrengen.   

 Zusters van Wijk C   
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, 
zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 
tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij 
Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
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.
 
Apollo en Animato in ZIMIHC theater Zuilen
Accordeonverenigingen Apollo en Animato verzorgen een gezamenlijk concert op 19 mei in 
theater Zuilen. Er wordt een gevarieerd programma gebracht. Het optreden begint met een 
optreden van de jeugdgroep van Animato, gevolgd door Animato. Na de pauze zal Apollo een 
optreden voor u verzorgen. Het eind belooft spetterend te worden met een gezamenlijk optre-
den. Kortom, een concert dat de moeite waard is te bezoeken. Info: www.apolloutrecht.nl of 
info@apolloutrecht.nl, 030 2627299/030 2884667
 
Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden
Elk huis heeft ramen. Ze zijn vanzelfsprekend, 
maar ook erg bepalend voor de sfeer van het 
huis, die sterk wordt bepaald door het inval-
lende licht. Door het vensterglas te bewerken 
wordt inkijk tegengegaan en privacy gewaar-
borgd. Aan de hand van werken uit particuliere 
en eigen collecties, diverse films en historische 
foto’s maakt Glas In Zicht de ontwikkeling 
van venster- en bouwglas inzichtelijk Diverse 
decoratietechnieken vanaf 1850 passeren de 
revue: gebrandschilderd glas in lood, geëtst 
glas, gebogen glas, mousselineglas, maar ook 
zeefdrukken en glas in beton. Aanleiding voor 
de expositie is uitgebreid onderzoek over Glasfabriek Bouvy (1854-1926), evenals de recente 
aanwinsten van de kleurrijke glas-in-loodramen van Thorn Prikker en Kamerlingh Onnes uit de 
periode 1920-30. Met workshops, wandelingen en een fotoproject wil het Nationaal Glas-
museum de ogen openen voor de schoonheid en variatie van glas in architectuur in de eigen 
leefomgeving, in huis en om de hoek. (Zie ook elders op deze pagina)

Zondag 19 mei

Accordeonconcert Apollo met Animato
De 73-jarige Stichtse Accordeonvereniging APOLLO geeft 19 mei om 14.00 uur een concert in samen-
werking met accordeonvereniging ANIMATO uit Soest. Beide orkesten staan onder leiding van Roelof 
van Kooi. Het concert wordt gegeven in ZIMIHC theater Zuilen. De kaarten voor dit concert kosten € 
12,50. Dit is inclusief een pauzedrankje. Als intermezzo treedt Trio C tot de derde op. Info: www.apol-
loutrecht.nl of info@apolloutrecht.nl 030 2627299 / 030 2884667

Tot en met zondag 3 november
 
Tentoonstelling Glas in Zicht
De tentoonstelling Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden is te zien tot en met 3 novem-
ber in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’ decoratief glas in 
kozijnen, deuren en ramen in Nederland, maar ook het zogenaamde ‘bouwglas’, met unieke exempla-
ren van glazen bouwstenen en dakpannen. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer info de 
tentoonstelling, workshops, wandelingen en het speciale fotoproject #GlasInZicht. Nationaal Glasmu-
seum, Lingedijk 28-30, Leerdam. www.nationaalglasmuseum.nl

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa 
op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar ver-
zameling 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/
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, Ener-
gieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt 
u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel tel. 030-6063944.

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

Start kaartverkoop online
Vanaf maandag 13 mei is het nieuwe 
theaterprogramma online te bekijken. 
Op zaterdag 18 mei start om 10.00 uur 
‘s ochtends de kaartverkoop via de 
website www.podiumhogewoerd.nl. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren 
vindt de kaartverkoop alleen online 
plaats en niet via de balie van Castel-
lum Hoge Woerd. 

Nieuw theaterseizoen
Het nieuwe programma is zeer divers: 

van uitdagend cabaret door bekende 
namen als Pieter Derks en Ali B 
tot verrassend jong cabarettalent, 
waaronder Glodi Lugungu en Anne 
Neuteboom. In het nieuwe muziek-
programma brengen verschillende 
artiesten een ode, zoals Sven Ratzke 
met een intiem programma over David 
Bowie. Bezoekers kunnen zich laten 
meevoeren door indrukwekkende 
theatervoorstellingen, waaronder 
The Bright Side of Life van Theater 
Utrecht en New Dutch Connections 

en aangrijpende dans van Korzo 
producties. Jong en oud zijn welkom 
bij de avontuurlijke jeugd- en fami-
lievoorstellingen van onder anderen 
Maas theater en dans en Meneer 
Monster. Tot slot spelen ook dit jaar 
lokale gezelschappen uit Utrecht en 
Leidsche Rijn een belangrijke rol, van 
de nieuwe dansvoorstelling Shake 
Shake Shake van De Dansers tot het 
cabaretduo OldenHermanns. 

Inleidingen en Kijk meer!
Podium Hoge Woerd nodigt bezoekers 
uit om in het theater aan een reis te 
beginnen, waarvan ze de eindbestem-
ming niet kennen. Dat is bijvoorbeeld 
mogelijk door een bezoek te brengen 
aan het Nationaal Theaterweekend. De 
titels worden pas in het najaar bekend 

gemaakt. Of door extra voordelig 
vier dans- of theatervoorstellingen te 
bezoeken met de actie Kijk meer! 
Voorafgaand en na afloop van de 
voorstellingen vinden er regelmatig 
inleidingen en nagesprekken plaats 
met de acteurs of regisseurs. Ze geven 
context, extra achtergrondinformatie 
of uitleg over het maakproces. Ook de 
dansintroducties tijdens de DansDon-
derdagen door dansjournalist Lisa 
Reinheimer gaan door tijdens het 
nieuwe seizoen. 

Podium Hoge Woerd
Podium Hoge Woerd maakt samen 
met Steede Hoge Woerd, Museum 
Hoge Woerd en CastellumCafé deel 
uit van Castellum Hoge Woerd in 
Leidsche Rijn. In het paviljoen kunnen 

bezoekers minimaal drie keer per 
week genieten van vele voorstellingen 
in een intieme zaal met 229 stoelen. 
In de zomer zijn er ook voorstellingen 
en concerten op het buitenpodium. Po-
dium Hoge Woerd vormt één bedrijf 
samen met Theater Kikker.

Podium Hoge Woerd presenteert nieuw theaterprogramma
Utrecht - Op zaterdag 18 mei start Podium Hoge Woerd, hét 
theater van en voor Leidsche Rijn, de online kaartverkoop van 
het nieuwe theaterprogramma 2019-2020. Bezoekers kunnen 
gedurende het seizoen bij het theater in Castellum Hoge Woerd 
terecht voor een zeer breed aanbod van theater-, dans-, cabaret-, 
muziek-, en jeugdvoorstellingen.



verzameld over het grootste handels-
bedrijf in de jaren zestig van R.S. 
Stokvis & Zonen NV, dat ook een 
succesvol verkoopkantoor met maga-
zijnen had aan de Wittevrouwensingel 
95a. Tussen Stokvis en Van der Heem 
bestond een nauwe samenwerking. 
De productie was onder verantwoor-
delijkheid van Van der Heem en de 
verkopen en publiciteit kwamen voor 
rekening van de verkoopkantoren van 
R.S.Stokvis.

Wittevrouwen
Zelf ben ik geboren en getogen in 
de Obrechtstraat en de Poortstraat in 
de wijk Wittevrouwen. Wij zijn later 
verhuisd naar Den Haag. Om bij te 
blijven wat er in Utrecht gebeurde, 
ben ik vanaf de start van De Oud-
Utrechter abonnee van deze krant en 
eerlijk gezegd heb ik nog geen artikel 
gelezen over het Utrechtse Stokvis-
bedrijf.

Elektrische dekens
In de nieuwe fabriek aan de Zeelant-
laan in Utrecht, die 2 december 1964 
officieel werd geopend, kreeg de pro-
ductie van elektrische dekens zijn on-
derdak. De Van der Heem-bedrijven in 

Utrecht fabriceerden vooral artikelen 
als stofzuigers, ventilatoren, elektri-
sche dekens en dergelijke. Opvallend 
was dat 65 van de 620 medewerkers 
gehuwde Spaanse vrouwen waren, dat 
is circa 60 procent van het totaal dat in 
de stad Utrecht werkte.

Stokvis expres
De officiële ingebruikneming werd 
verricht door de heer Dr. J. de Nooij, 
wethouder van financiën en economi-
sche zaken van de gemeente Utrecht. 
Hij vertelde dat een industrie als Van 
der Heem NV door het Utrechtse 
gemeentebestuur op hoge prijs wordt 
gesteld. Van der Heem heeft altijd de 
polsslag van deze tijd verstaan, dat wil 
zeggen dat Van der Heem begrip heeft 
gehad voor de mogelijkheden die de 
tijd bood en voor de eisen die de tijd 
stelde. Bron: personeelsorgaan Stokvis 
expres 19e jaargang No. 3 van januari 
1965.

Reclamelied
Van der Heem fabriceerde radio’s 
en televisietoestellen onder haar 
merknaam Erres. Naam maakten de 
bedrijven Van der Heem en Stokvis 
vanwege de assemblage en introductie 

van de RS Solex. Max van 
Praag uit Utrecht, die op 
de Amsterdamsestraatweg 
een radiozaak had, schreef 
voor Van der Heem een 
reclamelied over de Solex 
met als refrein: Op een 
Solex, op een Solex zit je 
als een miljonair. Met een 
liter benzine, was goed 
voor 100 kilometer, karre 
maar!

Archief
Vorig jaar ben ik met 
mijn oudste broer in het 
Utrechts Archief geweest, 
hij kwam voor de familie 
Van Wezel en ik vroeg 
met enige onzekerheid 
naar de documenten van 
R.S. Stokvis. Ik wist niet 
wat ik zag! Drie dikke 
mappen, inhoudende 
stukken van de Kamer 
van Koophandel en 
dergelijke. Dat betekent, 
dat ik nog eens terug 
moet keren naar het 
Utrechts Archief.

Welvaart
Spijtig, maar Van der Heem en R.S. 
Stokvis hebben in de jaren zeventig 
en tachtig de boeken moeten sluiten. 
In ieder geval lijkt het mij dat beide 

bedrijven met hun vele locaties in 
Nederland van belang zijn geweest in 
de opgang van de welvaart. Leuk om 
te weten!

Wim P M van 
Wezel
Oud-Utrechter en oud-medewerker 
van Stokvis Den Haag
wimvanwezel@casema.nl

Spaanse vrouwen in dekenfabriek
Het is 54 Jaar geleden besloot de groep Indoheem, een samen-
werking tussen Van der Heem en Indola, een fabriek te openen in 
Utrecht. Spaanse vrouwen speelden daar een belangrijke rol.

Als oud-Stokvisser van het kantoor Den Haag, heb ik veel oude documentatie 
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Later kwamen de gierwagens op 
de weg, om de beerputten achter de 
huizen leeg te pompen. De stank van 
deze wagens hangt nog in mijn neus. 
Er waren er altijd twee: de wagen met 
de grote tank, gevolgd door de wagen 
met dikke slangen, die gewoon door 
de huizen werden uitgelegd. Met de 
komst van riolen is deze sterk riekende 
folklore goeddeels verdwenen, zeker 
in de grote steden.

De poepauto’s hoorden nog wel bij 
mijn straatbeeld uit de oorlogsjaren, 
toen wij, net in Utrecht, in de Zand-
hofsestraat waren komen wonen. Hoe-
wel er bijna geen auto’s reden, was het 
verkeer met paardenwagens en (bak)
fietsen levendig. Stoepen waren er niet 
in het gedeelte waar wij woonden; de 
straat liep van de ene huizenrij tot de 
andere. Dat was gemakkelijk voor het 

paard van de schillenboer, dat altijd 
van mijn moeder een suikerklontje 
kreeg. Nauwelijks had je de deur ge-
opend of je keek recht in de snuit van 
het lieve dier. De kar stond dan dwars 
over de straat.

Scharensliep
De melkboer reed ook rond, met grote, 
glimmende melkbussen op zijn wagen. 
De klanten schoten toe met potjes en 
pannetjes, waarin de ‘pintjes’ (ruim 
een halve liter) werden getapt. De bak-
ker kwam langs en de scharensliep. 
Dat laatste was een uitstervend beroep, 
doordat het allengs onvoordelig werd 
scharen en messen te laten slijpen. 
Je kon goed en roestvrij spul beter 
gewoon in de winkel kopen.
Naar de slager moest je natuurlijk nog 
wel. Die kon moeilijk zijn hakblok 
midden op straat zetten. Onze slager 

om de hoek had zelfs een telefoon, die 
mijn vader mocht gebruiken als een 
van zijn opdrachtgevers belde over 
het werk. De slagersknecht kwam dan 
zo uit zijn werk naar ons huis rennen, 
waarna pa met hem mee terug holde.
Tegen Kerstmis, als de vetgemeste 
konijnen waren geslacht voor de 
feestmaaltijd, reed een man op een 
bakfiets rond, die luidkeels en zeer rit-
misch verkondigde dat hij bont wilde 
opkopen: “Háze- en kníjnevéllen! Wie 
heeft er nog háze- en kníjnevéllen!” 
In die dagen moest je oppassen dat 
de poes binnen bleef, want eenmaal 
gestroopt en van kop en klauwen ont-
daan leek zo’n beest bedrieglijk veel 
op een konijn. Veel vlees was er niet in 
de handel; een mooie kip was al luxe, 
alleen voor de feestdagen. Ook lang ná 
de oorlog is onze mooie, geliefde en 
weldoorvoede kat echter nog kort voor 
de Kerst spoorloos verdwenen. Ik heb 
onze nog jonge kinderen toen maar 
niet verteld wat ik vermoedde.

Tien procent
Wat niet in de straat werd verkocht, 
kon je halen bij de kruideniers van 
De Gruyter of Simon de Wit. Bij De 
Gruyter, die zijn eerste Utrechtse 

winkel vestigde in 1896, schilden ze 
gratis de aardappels in grote machines. 
De zaak maakte reclame met de leus: 
‘En betere waar, en tien procent, al-
leen De Gruyter’. Als ik er boodschap-
pen deed, mocht ik van mijn ouders 
de kassabon houden. Had ik er een 
stelletje verzameld, liefst tot een mooi, 
rond getal, dan waren die tien procent 
voor mij, evenals altijd het ‘Snoepje 
van de week’.
Het ging er in de handel allemaal wat 

primitief en soms onhygiënisch aan 
toe. Een voordeel was wel dat het 
milieu niet werd bezwangerd door 
ladingen plastic. Er was ook meer per-
soonlijk contact en eigenlijk liep het 
die eerste oorlogsjaren nog gesmeerd. 
Problematisch werd het pas toen het 
voedsel in bezet Nederland schaars 
werd en alles op de bon ging.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Toen de melkboer nog langs kwam
“Je wordt eerder door een strontkar overreden dan door een 
vigilante”, zei mijn moeder soms geringschattend als ze mot had 
gekregen met iemand. Zij had aan het begin van de twintigste 
eeuw de strontkar nog meegemaakt, waarin huisvrouwen hun 
emmertjes kwamen legen. In de Amsterdamse Jordaan reden de 
strontkarren zelfs nog na de oorlog. Ze werden spottend ‘Bol-
dootkar’ genoemd, naar de toen bekende fabriek van zeep en 
geurtjes.

De scharensliep kwam ook langs de deur
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Wat is jouw verhaal?
Het Diakonessenhuis bestaat dit jaar 175 jaar. Dat betekent  

175 jaar herinneringen en ervaringen... Ter ere van ons jubileum 
verzamelen we persoonlijke, grappige en ontroerende 

verhalen. Heb je iets bijzonders meegemaakt in ons ziekenhuis? 
We zijn benieuwd! Je verhaal is van harte welkom op 

175jaardiakonessenhuis.nl.

Alvast van harte bedankt!

ADVERTORIAL

Deel je verhaal op 175jaardiakonessenhuis.nl

alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  
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

Per 1 mei is onze vestiging Utrecht gesloten, 
u bent van harte welkom in Odijk

Het Alzheimer Cafe is een  
laagdrempelige  

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

3 juni 2019

Zomerse afsluiting met een 
bloemrijke activiteit 
Alzheimer Café Vleuten-De Meern-LR
Buurtcentrum de Schakel
Schoolstraat 11, Vleuten
Contactpersoon:  Addie Koster, 
casemanager van Careyn 06-571 231 51, 
A.Koster@careyn.nl
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

5 juni 2019

Als opname in zicht komt
Alzheimer Café Binnenstad
Bartholomeus Gasthuis 
Lange Smeestraat 40, Utrecht
Contact: stadutrecht@alzheimer-nederland.nl
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 
Meer info:
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO

BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN...

1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-

500,-
KORTING!*500,-
KORTING!

1.249,-1.249,-1.249,-1.249,-

400,-
KORTING!*

949,-949,-949,-

300,-
KORTING!*

649,-649,-

200,-
KORTING!*

* Bij aankoop van 2 Cool Motion matrassen. Vraag naar de voorwaarden.
Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20 • 3401  CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl

*Vraag naar de voorwaarden.

WWW.LASABB IA .NL

NOG 
ENKELE 
TE KOOP

UNIEK WONEN IN UTRECHT  START BOUW JUNI 2019



Alle kinderen hebben hun bijdrage 
geleverd in de zaak en/of in het 
huishouden. Bep stond als moeder in 
de winkel en dochter Bep moest de 
kinderen opvangen na schooltijd.
In de beginperiode waren er geen 
vakanties. Later kregen we twee keer 
drie dagen vakantie. En weer later een 
week aaneengesloten. De gemeente 
zorgde ervoor dat er geen concur-
rerende slagers tegelijk op vakantie 
waren en er dus altijd worst en vlees te 
krijgen was bij de buurtslager.

Actieve ouders
Vader Gerrit was ondanks zijn drukke 
winkel en gezin ook nog actief op so-
ciaal gebied. Zo was hij onder andere 
voorzitter van de Buurtvereniging 
Bethlehemweg/Sluisstraat en voorzit-
ter van de klaverjasvereniging Nooit 
Nat. Moeder Bep was in de oorlogsja-
ren onder andere actief in de buurt. Zo 
zorgde zij ervoor dat Greetje Koppen 
uit de Sluisstraat regelmatig bouillon 
kreeg om aan te sterken. Na de oorlog 
bakte zij een teil vol oliebollen om 
ook de ouderen uit de buurt een fijne 
jaarwisseling te bezorgen.
Tijdens de oorlog was er weinig vlees 
te verkrijgen, maar na de oorlog werd 
het vlees als diepvries aangevoerd uit 
Argentinië. Om het snel te kunnen ver-
kopen werd het diepvriesvlees op een 
wit laken voor de kachel neergelegd. 
U begrijpt hoe de lakens er na het 
ontdooien van het vlees uitzagen. Ze 
werden dan snel eerst in schoon koud 
water gezet en daarna uitgekookt om 
ze weer schoon te krijgen.

Niet naar school
In die tijd moesten leerlingen nog op 
zaterdag naar school, maar onderge-
tekende mocht voor zijn ouders daar 
niet naartoe, want er moest gewerkt 
worden in de slagerij. Ik voetbalde 
bij DOS, maar mocht beslist niet weg 
voordat alle bestellingen waren weg-
gebracht. Ik voetbalde graag en zorgde 

er wel voor dat de bestellingen snel 
waren bezorgd.
Op mijn veertiende begon ik volledig 
te werken in de slagerij, en toen ik 
op mijn twintigste jaar trouwde met 
Trudie de Heus, werd ik te duur voor 
mijn ouders. Ook waren mijn broers 
Frans en Gerrit oud genoeg om mijn 
plek in te nemen. Ik ben toen drie jaar 
bij slagerij Van Rijn aan de Lange 
Elisabethstraat gaan werken.
Na drie jaar ging mijn broer Frans 
(overleden 2018) op het abattoir 
werken en ben ik teruggegaan naar 
de zaak. De winkel en het woonhuis 
werden afgebroken. Tijdens de afbraak 
en opbouw was er een tijdelijke sla-
gerij aan de Herenweg. In 1965 stond 

er een heel nieuw pand en hebben 
mijn vader, broer Gerrit en ik de zaak 
voortgezet, maar dan in de vorm van 
een vennootschap.

Laatste buurtwinkel
De nieuwe winkel zorgde voor een 
flinke omzetverhoging, mede doordat 
Gerrit een goede mengeling in de 
verhouding van rund- en varkensvlees 
had, waardoor wij kwalitatief zeer 
goed gehakt konden leveren. Zus In-
eke heeft ook nog jaren in de slagerij 
gewerkt.

In 1965 werd pa Gerrit 65 jaar en 
kocht een appartement aan de David 
van Mollemstraat. Hennie en Trudie 
gingen met hun gezin boven de winkel 
wonen. Hennie en Gerrit hebben de 

winkel voortgezet tot 2001, toen Hen-
nie 65 jaar werd. Zij hebben toen de 
winkel na 70 jaar gesloten. Wij waren 
de laatste buurtwinkel van de vele in 
de wijk die zijn deuren sloot. Gerrit 
vond alleen voortzetten niet interes-
sant en is bij een andere slager gaan 
werken.
Hennie en Trudie hebben vier zonen 
die allemaal hun slagersdiploma heb-
ben. De oudste heeft samen met zijn 
compagnon een slagerij in Zwolle en 
de tweede zoon, Ron, heeft een biolo-
gische slagerij aan de Nagtegaalstraat 

in Utrecht. Deze is gespecialiseerd 
in vlees van Texelse lammeren, die 
rechtstreeks van de woonboerderij van 
zijn broer Hennie komen.
Onze derde zoon Burgharders, nee 
geen Gerrit maar Bud, werkt in een 
vleesverwerkende fabriek, die vlees 
klaarmaakt voor supermarkten. 
Patrick, de vierde zoon, is stukadoor 
geworden en is ZZP’er. Hij doet dus 
niets met vlees.

Scheidsrechter
Ook op sportief vlak heb ik mijn spo-
ren verdiend. Ik heb tot de A1 gevoet-
bald bij DOS, met onder anderen Hans 
Kraaij Sr. Later ook nog in de selectie 
gevoetbald bij HMS en PVC. Op mijn 
27ste ben ik gestopt met voetballen en 
scheidsrechter geworden. Daarin heb 
ik het tot de tweede klas gebracht. Ik 
was een makkelijke scheidsrechter! 
Niet lullen, maar voetballen.
Hoogtepunt was ieder jaar het bekende 
Thorbecketoernooi, waar ik soms de 
finale floot voor wel 5000 toeschou-
wers. Een ander hoogtepunt in mijn 
carrière was de ere-wedstrijd HMS - 
Oud Internationals.

Zomaar heel veel mooie herinneringen 
aan een prachtige tijd in Pijlsweerd.

Jan Visch (jan@wervis.nl) voor Hen-
nie Agterberg
h.agterberg@gmail.com

Diepvriesvlees voor de kachel
Burgharders Agterberg - roepnaam Gerrit - had een buurtslagerij 
aan de Bethlehemweg 65 in Utrecht. Gerrit begon in het cri-
sisjaar 1931 met de slagerij. Eerst samen met zijn broer Freek 
(’Schele Freek’), die later een ijzerwarenwinkel op de Kruisweg 
begon. Gerrit trouwde met Bep Geurtsen en zij kregen samen 
acht kinderen: Hennie, Bep, Frans, Burgharders (Gerrit), Magda, 
Ineke, John en Yvonne, het jongste kind van Gerrit en Bep dat 
helaas op 51-jarige leeftijd is overleden.
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Zo begon het ooit allemaal (foto: familie Agterberg)

Met het hele personeel achter de toonbank en vleesvitrine (foto: familie Agterberg)

Loeffberchmakerstraat

De Loefberchmakerstraat was 
een heel smal straatje, dat 
liep van de Voorstraat naar het 
Predikherenkerkhof. Mijn opa 
en opoe woonden aan het eind 
van de straat in een klein huis-
sie, vier meter breed. De zon 
kreeg je nooit te zien daar. 

Je kwam binnen door een deur en stond 
meteen in een halletje. Daar was dan 
de kraan. Niks gootsteen. Het was het 
enige waterpunt in huis. Er stond een 
bak onder die tap, niks riool, je gooide 
gewoon de bak leeg op straat.
Mijn opa werkte bij de zinkwitfabriek. 
Dan weet je het wel. Hij is ook gestor-
ven aan kanker. Mijn opoe was met 
boodschappen doen aangereden door 
een jongen op een slagersfiets. Ze heeft 
nooit meer kunnen lopen. Ze waren 
toen nog niet zo ver met de botten in de 
geneeskunde. Ze zat de hele dag voor 
het raam. Er stond een fornuis in de 
kamer/keuken. Daar moest op gekookt 
worden, zomer en winter. Elektrici-
teit was er niet. Een petrolielampje. 
Daarvoor moest je naar de winkel van 
vrouw Kraan. Die had een water- en 
vuurwinkeltje. Kocht je warm water en 
turven voor de stoof voor je voeten. En 
natuurlijk de petroleum voor de lamp.
Ze had ook een etalage met snoep. 
Kreeg je van opoe een cent en dan stond 
je te gapen naar al dat lekkers. Vrouw 
Kraan had er wel een hekje omheen ge-
maakt en staande op een ouwe fruitkist 
moest je aanwijzen wat je wilde heb-
ben. Moeilijk joh! Toverballen, polka-
brokken, zoethout, zwart- wit. Met een 
toverbal deed je een hele middag. Eerst 
mocht jij, tot de kleur veranderde. Dan 
je broertje weer tot de volgende kleur. 
En als je niet opschoot met dat kiezen 
kreeg je een hengst voor je hersens en 
werd je de tent uitgezet.
Aan de overkant stond een herenhuis, 
net een kasteel. Met een blauwstenen 
stoep. Dan gingen we bikkelen. Prach-
tig met kantelen en glas in lood-ramen. 
Daar woonde de koning volgens ons.
Als het regende, speelde je met de kno-
pendoos. Alle soorten en maten. Netjes 
op een rijtje leggen, uren zoet. Er was 
ook een plee met een deksel, kranten 
aan een spijker, alles in de keuken/ka-
mer. In de voorraadkast stond de Keulse 
pot met snijbonen. Steen erop, had je te 
eten. Ook nog zuurkool natuurlijk.
In de Pauwstraat (of steeg) was de pop-
pendokter. Kreeg je pop nieuwe ogen. 
Later ben ik met vrienden nog eens daar 
gaan kijken, naar het café van Arie Ver-
meulen. Daar kreeg je een borrel met 
een kop erop. Moest je een kusje geven. 
Er speelde iemand op een trekzak. Daar 
is Willy Alberti begonnen. Nu moet 
je met een dikke zak met geld komen, 
want het is zo opgeknapt. Hartstikke 
dure appartementen en huizen. Er is 
zelfs zon. Mooie herinneringen aan een 
ouwe tijd. De kleinkinderen geloven je 
niet als je het vertelt.

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

Hennie Agterberg op het voetbalveld (foto: familie Agterberg) De Bethlehemweg in 1991 (foto: Het Utrechts Archief)
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Amsterdam-Utrecht. Van 
Rhijnspoor tot Randstadspoor
Een prachtig nieuw boek voor treinen-
liefhebbers. Iedereen denkt dat de eerste 
trein in Nederland reed tussen Amster-
dam en Haarlem (1839), maar eigenlijk 
was de Rhijnspoorweg Amsterdam-
Keulen de eerste spoorlijn, 175 jaar 
geleden. Nu is dit een van de drukst bereden trajecten van ons 
and. Michiel ten Broek en Victor Lansink nemen u aan de hand 
van historische en sfeervolle illustraties mee op reis door de tijd 
langs deze spoorlijn.

 

Van stadsie tot stad. Utrecht 
1950-1975

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

 

 

Utrechts Kleurboek

Tekeningen inkleuren is weer helemaal 
hip bij jong en oud. Dat blijkt ook 
uit de populariteit van het ‘Utrechts 
Kleurboek’, gemaakt door Lucas van 
Hapert, dat inmiddels aan de vierde 
druk toe is. Liefhebbers kunnen naar 
hartelust aan de slag met tekeningen van onder andere de Dom, 
de Vismarkt, de Winkel van Sinkel, de Zakkendragersteeg 
en de Zadelstraat. In het boek zijn alle kleurplaten twee keer 
opgenomen.

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

HItlers jongste hoop
In Hitlers Duitsland werd geen 
propagandamiddel geschuwd om 
de geestdrift onder de jeugd op te 
stoken. Aan de hand van talloze 
afbeeldingen brengt dit boek 
dit propaganda-offensief voor 
het eerst in kaart.Het boek is 
geschreven door Gerard Groene-
veld, die eerder ook ‘Nach Holland, de 
meidagen van 1940 door Duitse ogen’ schreef. ‘Hitlers jongeste 
hoop’ telt 320 pagina’s.

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

Duke Ellington and his
Orchestra - Handing for
Newport (cd)

Het Ellington-concert op deze cd vond 
plaats op 2 juli 1956, vijf dagen voor 
het legendarisch optreden van Duke 
Ellington op het Newport Jazzfestival 
op 7 juli 1956. Het laat horen dat hij ondanks de moeilijke 
periode van midden jaren ‘50 klaar was voor een comeback. 
Het concert heeft een geweldige geluidskwaliteit en balans voor 
een live concert uit 1956.

 

Nach Holland

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

 

 

Het Grote 40-45 Boek
Dit boek omvat een omvangrijke se-
lectie van foto’s uit de internationaal 
vermaarde collectie van het NIOD en 
andere Nederlandse en buitenlandse 
oorlogsarchieven. Nog altijd komen 
onbekende foto’s over de Tweede 
Wereldoorlog boven water. Dit 
boek is het resultaat van uitvoerig 
historisch beeldonderzoek van de historici Erik Somers en René 
Kok. De foto’s, in kleur en zwartwit, geven een indringend 
oorlogsbeeld in al zijn aspecten.

 

Oma kan jij nog huppelen?

Een verhalenbundel over klein geluk. 
Een boek vol kleine wijsheden over 
grote geluksmomenten. In een bonte 
verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen 
herkenbare situaties, gekke types, oude 
liedjes en herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de 
lezers raken, laten lachen en vooral laten meedoen. Voor wie 
kan genieten van haar bijdragen in de rubriek ‘Geluksvogels’ 
in deze krant is dit boek een absolute aanrader. Voor wie haar 
werk niet eerder las een kans op een kennismaking.

 

€ 34,95

€ 24,95

€ 10,00

€ 29,95

€ 16,95

€ 17,95

€ 24,95 € 19,95 € 12,95

Amsterdam-Utrecht. Van Rhijnspoor tot Randstadspoor . . . . . . . . . . . . . . . € 34,95
(LETOP: dit boek heeft aangepaste verzendkosten van 5,75 euro)
Van stadsie tot stad. Utrecht 1950-1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,95
Utrechts kleurboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10,00
Hitlers jongste hoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  29,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,95
Duke Ellington and his Orchestra. Heading for Newport (cd) . . . . . . . . . . . . €  17,95
Nach Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  24,95
Het Grote 40-45 Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  19,95
Oma kan jij nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,95
Meet the bands. Onvergetelijke Nederlandse swingband 1943-1958 (cd). . . € 17,50
Het Ramblers Dansorkest 1944 Hilversum Expres(s) (cd) . . . . . . . . . . . . . . €  17,95



waar Piet Serton een kruideniers-
zaak runde. Mijn (overleden) zus 
Fiet werkte intern bij de ouders van 
Piet aan de Albert Neuhuisstraat. 
Daarnaast stond zijn vrouw Riek voor 
het schoolbord van de vierde klas aan 
de Dompleinschool, waar ik af en toe 
ook het krijtje mocht vasthouden. Dit 
was in 1960, ik was toen tien jaar. In 
datzelfde jaar trouwden Piet en Riek 
in de Klaaskerk, waar ik uiteraard bij 
aanwezig mocht zijn.
Wij noemden Riek ‘Juf Meijer’, haar 
geboortenaam (1926-2015). Ook nadat 
ze met Piet getrouwd was. Diverse 
keren was ik met mijn zus bij Piet en 
Riek op bezoek, in het statige pand 
aan de Catharijnesingel (ingericht als 
grutterij-museum), waar ze na hun 
huwelijk bij Riek’s moeder introkken.
Riek vond kennelijk dat ik aardig 
kon tekenen, want tijdens feestda-
gen mocht ik een schoolbordbrede 
tekening maken, waar de rest van het 
onderwijzend personeel vol bewon-
dering naar kwam kijken. Zoiets 

vergeet je nooit. Ze werden echter niet 
uitgenodigd als ik naast het telraam 
een rekensom moest maken, want daar 
bakte ik niks van. Met het rekenpro-
gramma Excel heb ik later de schade 
aardig ingehaald en zelfs een aardige 
boterham verdiend, zegt opa Jan nu 
met trots.
Mijn ouders deden helaas niet aan 
schoolfoto’s. Bijgevoegde klassenfoto 
met Riek vormt één van de uitzonde-
ringen. De vriendschappelijke band 
met de Serton’s is hier waarschijnlijk 
de oorzaak van. Riek zei menig keer 
tegen mijn beide zussen, dat ze mij 
op school te hard had aangepakt. Ik 
denk dat ze doelde op het verplicht 
rechts moeten schrijven. Ik, als 
geboren linkshandige, had daar erg 
veel moeite mee. Vandaar dat tekenen 
mij goed af ging. Want dat mocht wel 
linkshandig. Ze sloeg keihard met een 
houten liniaal op de bank, als je diep 
geconcentreerd en voorovergebogen 
met de linkerhand zat te schrijven. Een 
zwak hart had dit niet overleefd, want 

dat zat dus na die klap in mijn keel.
Het gedwongen rechts schrijven op 
mijn tiende jaar, heeft uiteindelijk 
in de leeftijd van 35 tot 40 jaar tot 
stressklachten in mijn rechterarm en 
nek geleid. Nadat ik in een half jaar 
tijd mezelf dwong linkshandig te gaan 
schrijven en de pc-muis te bedie-
nen, waren alle klachten voorgoed 
verdwenen. Met gevolg dat (als het 
zo uitkomt) ik nu zowel links- als 
rechts en met beide handen tegelijk in 
spiegelbeeld kan schrijven.

Feldenkrais
Mijn jongste zus Margriet heeft 
jaren achterheen met Piet en Riek op 
‘Feldenkrais’ gezeten, waarna ze na 
afloop samen thee dronken. Bij mooi 
weer haalde Piet haar op om naar het 
theehuis Rhijnauwen te gaan. Toen 
woonde ze al in een nieuw apparte-
ment, ook aan de Catharijnesingel, 
waar een groot glas-in-lood raam aan 
de vroegere grutterij deed herinneren.
Toen Janneke Ritsema van Eck om 
gezondheidsredenen met Feldenkrais 
stopte, verloor ze Riek uit het oog. Is 
misschien niet goed te praten, maar zo 
gaan die dingen.
J. Jac. Koch en Co. in koloniale 
waren, zat al in 1851 in de Twijnstraat 
58. Piet Serton (1921-2011) was er 
vanaf 1960 tot 1972 de baas. Piet 

is boven de winkel geboren. Na het 
huwelijk met Riek in 1960, ging het 
stel wonen aan de Catharijnesingel, 
op loopafstand van de Twijnstraat. Tot 
de jaren ‘70 had Piet zijn eigen merk 
koffie en thee. In 1939 ging hij in de 
zaak van zijn vader werken, die hij in 
1960 mocht overnemen (huwelijksca-
deau?). De naam Koch komt van de 
eerdere eigenaar, die de grootvader 
van Piet met naamsbehoud overnam. 
De winkel had in hoogtijdagen maar 
liefst 25 personeelsleden in dienst en 
bezorgde veel aan huis. Na de Tweede 
Wereldoorlog was de winkel aangeslo-

ten bij de VIVO (Vrijwillige Inkoop 
Organisatie, of zoals u wilt: Voor Ie-
dere Vrouw Onmisbaar). Koch leverde 
aan VIVO-winkeliers en was zelf ook 
mede-oprichter en VIVO-winkelier. 
Toen de grootwinkelbedrijven zich in 
de jaren ‘60 in de Twijnstraat vestig-
den, was er geen ruimte meer voor de 
middenstandskruidenier, waarop Piet 
in 1972 besloot de zaak te sluiten.

Jan Hoogendoorn
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Koch, de winkel van Serton
In het artikel ‘Boodschappen voor Ina Boudier-Bakker’ van Theo 
de Ruiter van 19 maart valt de naam van de heer Serton. In Tan-
te Post reageerde Joop Wolbers hierop. Ook ik kan wel wat ver-
tellen over de heer en mevrouw Serton. Ik heb voor dit verhaal 
ook mijn jongste zus Margriet geraadpleegd en wat plakboeken 
en het boekje ‘de Twijnstraat’ van auteur Kees Visser.

In 1950 ben ik geboren achter de melkzaak van mijn ouders in dezelfde buurt als 
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Klassenfoto met juf Riek. In de cirkel Jan Hoogendoorn

Ik moest denken aan de tijd dat ik 
in de eerste klas, nu groep 3, van de 
lagere school zat. Als linkshandige 
MOEST ik rechts leren schrijven. 
Tjonge jonge, dat ging er eind jaren 
vijftig níet zo zachtzinnig aan toe. De 
tikken met de liniaal van juffrouw Van 
Dungen kan ik bij wijze van spreken 
nóg voelen!

Compliment
Schoonschrijven was héél belangrijk, 
van die sierlijke KRULletters. Tot 
overmaat van ramp had ik óók nog 
een loensend, lui oog, dat regelma-
tig gedruppeld en afgeplakt moest 
worden. Ik zie me zo zitten, juf naast 
me met de liniaal, en ik bang, mét een 
gedruppeld oog waardoor ik dubbel en 
wazig zag en ónder in plaats van op de 
lijntjes schreef. Ireentje haalde in de 
eerste klas niet bepaald de hoogste cij-
fers voor schrijven. Ik heb er gelukkig 

niets aan overgehouden, integendeel. 
Het lijkt wel of ik door die strenge 
juf op de een of andere manier ben 
aangemoedigd toch vooral héél veel 
te blijven schrijven. Oefening baart 
kunst nietwaar. En zo is het gekomen 
dat ik nu al járenlang schrijf en als het 
kan zo móói mogelijk. Dat me dat lukt 
hoor ik regelmatig als mensen mij een 
compliment maken over mijn mooie 
handschrift. Het is me met moeite 
aangeleerd, maar ik heb er nu nóg 
profijt van!

Gekke tekst
Als ik erover nadenk…..wat heb ik 
dan duizelingwekkend veel woorden 
op papier gezet en veel pennen leeg 
geschreven. En…u, lieve lezers, 
waarschijnlijk óók. Ik schreef letters, 
woorden, regels, zinnen, dictee´s, 
brieven, verhalen, versjes in poëzie-
albums, gedichten, zangteksten, een 

boek, columns, sketches, recepten, 
ansicht-, felicitatie-, kerst- en con-
doleancekaarten, boodschappenlijst-
jes, belastingaangiftes, bankgiro´s, 
puzzels, rapporten, boekverslagen, 
agenda´s en dagboeken vol, kaligrafie 
op oorkondes, reisverslagen, klachten- 
en inschrijfformulieren, verhuisberich-
ten, enquêtes, excuusbriefjes aan de 
juffen of meesters van onze dochters, 
aantekeningen, de inhoud van de ver-
huisdozen erop. Ik schreef lachend een 
gekke tekst voor een leuk lied en met 
tranen in mijn ogen een verhaal over 
een dierbare die pas was overleden. 
Ik vergeet vast nog het een en ander, 
maar het is wel duidelijk dat u en ik 
niet voor niets hebben leren schrijven.

Worsteling
Iedere dag weer, jaar in jaar uit, heb ik 
een pen in mijn hand en schrijf ik iets. 
En dat alles begon dus bij die juffrouw 
Van Dungen met haar liniaal. Door dat 
briefje van onze kleindochter kwam 
mijn worsteling van vroeger weer 
even naar boven en oh, wat ben ik blij 
dat ik heb leren schrijven. Dat ik me 
kan uiten op papier en er ook andere 
mensen blij mee kan maken.

Enkele weken geleden trof mijn lieve 

Cor een meneer die hem enthousiast 
vertelde hoe blij hij van mijn stukjes 
wordt.

Leuke verrassing
Cor vroeg hem of hij dat misschien 
nóg een keer wilde zeggen en of hij 
het dan met zijn mobieltje mocht 
opnemen, zodat ik het óók kon zien en 
horen. De man stemde toe. Cor kwam 
thuis en zei dat hij een leuke verras-
sing voor me had. Op het scherm van 
zijn mobieltje sprak een meneer me 
toe. Breed lachend complimenteerde 
hij me met mijn Geluksvogels. En hij 
voegde eraan toe……ALS IK JOUW 

STUKJES LEES, HOEF IK NOOIT 
MEER NAAR DE DOKTER!

Dank u wel meneer, dáár doe ik het 
voor, met alle liefde!

Irene Kraaijenhagen

Wie schrijft, die blijft!
De titel boven deze GELUKSVOGELS komt van mijn vader. Hij 
zei het vaak, wie schrijft die blijft, want zolang je schrijft leef 
je. Nou, ik heb wat afgeleefd….uh, geschreven. Ik moest daar-
aan denken toen ik laatst een briefje van kleindochter Robin 
las. U kunt het hiernaast op de foto zien. Prachtig dat ons kleine 
meissie zich nu óók schrijvend kan uiten. Waren er eerst alleen 
tekeningen met hartjes en bloemetjes, nu worden er al zinnetjes 
voor ons op papier gezet.



Beeld in stationshal
Als oud-Utrechter lees ik graag jullie 
blad, met daarin laatst de foto’s van 
het oude station van Utrecht. Ik woon 
sinds 30 jaar in Bilthoven en ben 
eigenlijk al jaren niet meer in de buurt 
van het station geweest! Nu had je er 
vroeger in de hal (kaartjeshal) een wit 
marmeren beeld, midden in de hal, dat 
vaak ook diende als “afspraakpunt” 
voor brengers en halers. Staat dat 
beeld nu ergens anders of weten jullie 
waar het gebleven is?

Corrie van Kuik - van Rosmalen
ku153218@telfortglasvezel.nl

Tuinenwandeling Ons Buiten 
en De Pioniers
Zaterdag 18 mei organiseert de Acti-
viteitencommissie Voordorp Veemarkt 
een wandeling langs zes bijzondere 
tuinen in de tuinenparken Ons Buiten 
en De Pioniers in Utrecht. De deelne-
mers bezoeken in kleine groepen in 
beide parken drie tuinen en worden 
daar ontvangen door de eigenaren die 
vertellen wat er bijzonder is aan hun 
tuin, hoe ze die aangelegd hebben en 
hoe ze die onderhouden. De wande-
ling voert onder andere langs een 
jungletuin met bladplanten, een ro-
mantische tuin met bijzondere bomen 
en schaduwbeplanting, een verscholen 
bloementuin onder de bomen, een ou-
derwetse Hollandse moestuin en een 
educatieve Beleeftuin. Aan de wande-
ling vooraf gaat een korte inleiding 
over beide parken in het clubgebouw 
van Ons Buiten. De middag begint 
om 15.00 uur en wordt ca 17.00 uur 
afgesloten. Deelname is gratis, maar 
tevoren aanmelden is in verband 
met het maximale aantal deelnemers 
verplicht. Dat kan door een bericht te 
sturen naar acveedorp@gmail.com 
o.v.v. naam en aantal personen.

Fotowedstrijd
In het kader van de lopende ten-
toonstelling ‘Wind, water, wieken 
en werk’ over de markante molens 
in de Vechtstreek, organiseert het 
Vechtstreekmuseum een fotowed-
strijd. Wie weet een van de molens in 
de Vechtstreek zo goed of bijzonder 
mogelijk vast te leggen in een digitaal 
plaatje? De fotowedstrijd is gestart 

op de Nationale Molendag 11 mei en 
eindigt op 20 juli. Er zijn drie mooie 
prijzen. De prijsuitreiking is op 18 
augustus in het Vechtstreekmuseum. 
De winnende foto’s worden vanaf de 
Dag van de Fotografie, 19 augustus, 
gedurende een maand getoond in het 
museum en op alle sociale media van 
het Vechtstreekmuseum. Voor meer 
informatie over deelname ga naar de 
website van het Vechtstreekmuseum: 
www.vechtstreekmuseum.nl

Groen en Fair-markt
In en om het verenigingsgebouw van 
de Torenpleinkerk aan de Zandweg 
148 in De Meern wordt zaterdag 
25 mei van 14.00 tot 19.00 uur een 
‘Groen en Fair’-markt gehouden. De 
Torenpleinkerk en de Marekerk zijn 
zogeheten ‘groene kerken’ en tijdens 
deze markt is van alles te koop en 
te beleven op gebied van duurzaam-
heid. Van een workshop tot lezingen 
over energietransitie en over ‘de Tien 
Geboden van het Milieu’ en van een 
speurtocht langs kramen tot een vilten 
bloem maken bij Studio Namenia en 
verkoop van fair trade artikelen. Ook 
is er o.a. een ruiltafel met puzzels, 

heeft het repaircafé een kraam waar 
kapotte spulletjes worden gerepareerd 
en is er biologisch ijs van De IJsfiets 
te koop. En dat is nog maar een greep 
uit het aanbod. Iedereen is welkom. 
De toegang is gratis.

Wandelen door Lunetten
Woensdag 29 mei kunt u met 
gildegids Klaas Meester wandelen 
door de Utrechtse wijk Lunetten. De 
wandeling start om 19.30 uur en duurt 
anderhalf uur. We gaan vooral door 
de Noordkant van de wijk, waaronder 

het Beatrixpark en de forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, De Ro-
meinse Noordgrens, de rivier de Rijn, 
liep vroeger dwars door de wijk. Maar 
ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
heeft zijn stempel achtergelaten met 
twee, nu prachtig gerestaureerde 
forten, die we beide zullen aandoen. 
Daarnaast is het groen alom aanwezig. 
U kunt inlichtingen krijgen en zich 
voor deze wandeling aanmelden op 
werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur 
op 030-2343252, via e-mail: post@
gildeutrecht.nl (met vermelding van 
uw telefoonnummer), of via de web-
site: www.gildeutrecht.nl. De plaats 
van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen 
beneden 12 jaar of U-pashouders.

Repair café Utrecht-Oost
Iets te repareren? Voor kleine huis-
houdelijke apparaten kunt u daarvoor 
terecht in de Repair Cafés in Utrecht, 
waar vriijwilligers u van dienst zijn. 
Het Repair Café Utrecht-Oost bij-
voorbeeld, dat iedere laatste zaterdag 
van de maand geopend is van 13.30 
tot 16.00 uur. De eerstvolgende keer 
is dus op zaterdag 25 mei. U vindt dit 
repair café in het Activiteitencentrum 
De Wilg aan de Mecklenburglaan 3-5 
in 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.

Twee gildewandelingen
Gilde Utrecht heeft weer twee boei-
ende wandelingen voor u in petto: een 
wandeling over de Joden in Utrecht, 
en een historische wandeling over de 
Tachtigjarige oorlog en haar gevolgen 
voor de stad
Woensdagmiddag 22 mei kunt u 
meewandelen met Gildegidsen Ellen 
Prevoo en Corrie van Leusden door de 
Utrechtse binnenstad. Aanvang 14.00 
uur, startpunt: Op de Bakkersbrug. 
Eindpunt: Spoorwegmuseum. In de 
14de eeuw woonden er al Joden in 
Utrecht. In de 16de eeuw werd er al ‘gepolderd’, want Karel V was daar goed in. In de 17de eeuw werden Joden ver-
dreven uit de stad, maar waarom was dat? En de geschiedenis in de 20ste eeuw is bekend. Bij deze wandeling zijn de 
bezienswaardigheden niet groot, maar de geschiedenis en verhalen achter de verschillende locaties des te meer. Want 
weet u wat een Mikwe, Sjofar of Menorah is? De binnenstad kent twee synagogen en heeft een Jodensteegje. Wandel 
mee en laat u verrassen tijdens deze bijzondere wandeling.
Woensdag 22 mei kunt u ook met gildegids Martin Brand wandelen langs de sporen van de Tachtigjarige oorlog. De 
wandeling start om 19.30 uur op het Domplein en duurt ongeveer 1,5 uur. Het wapengekletter van de strijd om de on-
afhankelijkheid van de Verenigde Nederlanden tegen Spanje, van 1568 tot 1648, ging grotendeels aan Utrecht voorbij. 
Toch veranderde het aanzicht van de Domstad na 1568 zeer ingrijpend.
Aanmelden voor deze wandelingen kan op werkdagen tussen 14 en 16 uur op 030-2343252, post@gildeutrecht.nl 
(met vermelding van uw telefoonnummer) of via www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Wie staan er op de foto?
Dit is eigenlijk een vervolg op een foto die al eerder in De Oud-Utrechter stond, van de toneelgroep uit de omgeving van 
de Kanaalstraat in de periode 1947-1955. Maar nu een halve eeuw later. Wie weet wie er op deze foto staan?

Harry van Staa
h.vansta@hotmail.com
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
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Oorlogsbegraafplaats
Op een zondagmiddag zat ik een boek 
te lezen van een Engels auteur over 
de Slag bij Arnhem en de Airborne 
begraafplaats te Oosterbeek. Deze 
auteur schreef zo beeldend dat ik 
behoefte voelde de situatie van de oor-
logsbegraafplaats te Oosterbeek zelf 
te bekijken. Deze begraafplaats bevat 
de graven van de soldaten die stierven 
tijdens Market Garden in september 
1944 en de gevechten die daarna volg-
den in dit gebied. In totaal bevinden 
zich hier 1680 oorlogsgraven waarvan 
helaas 245 personen niet geïdentifi-
ceerd konden worden. Ook liggen er 
73 Poolse en drie Nederlandse graven 
van medewerkers van de Common-
wealth War Graves Commissie.
Maar zoals gezegd wilde ik (nee, 
moest ik ) de situatie zelf bekijken. Ik 
stapte dus in mijn auto en ging naar 
Oosterbeek. Daar aangekomen zag ik 
op de begraafplaats slechts een paar 
mensen lopen en ik zelf ging ook de 
grafstenen bekijken. Ik schrok van wat 
ik zag: er lagen veel jongens van 16, 
17 en 18 jaar. Jongens die nog niets 
van de wereld hadden gezien. Omdat 
ik zelf nogal wat familieleden heb ver-
loren, kon ik me de thuissituatie van 
de jongens heel goed indenken. Je zal 
maar een zoon (een kind nog) hebben 
die in de oorlog in een vreemd land 
komt te sterven en geen of nauwelijks 
geld hebben om de begraafplaats te 

bezoeken waar die jongen begraven 
ligt. En zonder dat ik het wilde, big-
gelden de tranen over mijn wangen, 
terwijl ik van nature helemaal niet zo 
emotioneel ben aangelegd. Het was of 
de hemel mee ging huilen, want toen 
het ook nog begon te regenen ben ik 
naar huis gereden.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Koningsdag
Bij mijn ouders thuis hing sinds 1938 
een ingelijst plaatje aan de muur, 
juichend over de geboorte van het 
koningskind Beatrix.
“Nieuw bloempje in d’oranjegaarde,
voor Neerland van onschatb’re 
waarde,
elk kind ‘t zij blank of bruin of zwart,
sluit u vol vreugde in het hart.”
Je zag een honingzoet tafereeltje, met 
drie jongetjes, zwart, wit en bruin, ge-
lardeerd met de kleur oranje en de Ne-
derlandse vlag. Ontzettend jammer dat 
ik het niet bewaard heb. Op 27 april 
1967 bracht het ‘bloempje’ Willem-
Alexander ter wereld, nadat een horde 
journalisten in Lage Vuursche we-
kenlang het kasteel Drakenstein had 
belegerd. Ze verveelden zich te pletter. 
Er was niets te doen in het dorpje, 
befaamd slechts om zijn pannekoeken 
(toen nog zonder n). Eenmaal sloeg er 
een paard op hol, een nieuwsfeit dat 

bij gebrek aan wat beters in diverse 
kranten werd aangehaald.
Beatrix’ sympathieke echtgenoot prins 
Claus organiseerde nog een voetbal-
wedstrijd tussen het paleispersoneel 
en de nieuwsjagers. Zelf kwam hij in 
de pauze met een krat pils aandragen. 
Toen de geboorte nabij kwam, wist 
de prinses alle drukte te ontvluchten 
en ontsnapte naar het Academisch 
ziekenhuis in Utrecht.
Zelf had ik enkele dagen eerder 
gekozen voor een interview met de 
toen 65-jarige professor dr. W.P. Plate, 
die de bevalling voor zijn rekening 
nam, één van de 3000 in zijn carrière. 
Een vriendelijke man, echter een fel 
tegenstander van abortus. Hij stond 
behalve bij al die baby’s aan de wieg 
van de stichting Red het ongeboren 
kind en de Vereniging tot bescherming 
van het ongeboren kind.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Vakantieverhalen
We verzamelen alvast vakantieverha-
len voor de zomerkranten. Ook een 
herinnering aan een bijzondere vakan-
tiegebeurtenis? Stuur ons uw verhaal, 
liefst met foto(’s) en maak kans op een 
plaatsje in De Oud-Utrechter. Stuur 
naar: info@deoud-utrechter.nl of naar 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht.
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de vorige puzzel had te maken met de tragische brand in de Notre Dame in Parijs en luidde:

Een brandende kerk is een moeilijke blusklus

Veel inzenders stuurden ons de juiste oplossing en uit al die inzendingen lootten wij vijf winnaars die ieder twee 
toegangskaarten krijgen toegezonden voor het Zandsculpturenfestival op de Veluwe in Garderen. Dat heeft dit jaar 
het thema ‘Reis om de wereld’ en is geopend tot en met 2 november dit jaar. De prijswinnaars zijn: Trudy Loopik, 
Clasien Kopman, Arnold de Coo, mevr. G. Muller en mevr. A. Balfoort.

Voor de nieuwe puzzel ligt 
opnieuw een leuke prijs klaar. 
Drie van onze lezers die de puzzel 
goed oplossen krijgen ieder twee 
toegangskaarten voor Kasteel 
Amerongen, waar het hele jaar 
door leuke activiteiten zijn naast de rondleidingen 
(Kijk daarvoor op de website van het kasteel: www.kasteelamerongen.nl).
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan voor DONDERDAG 
23 MEI 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.

Brand in station
Hierbij kan ik alleen het familieverhaal vertellen, omdat ik van na de oorlog 
ben. Op 17 december 1938 ontstond er brand in het station, maar volgens 
mijn vader, die in het station aan het werk was voor de Firma Winkelhorst 
en ‘s avond opgehaald werd door de politie, is het geen kortsluiting geweest, 
maar een stoomlocomotief, die vonken heeft afgegeven, naar boven onder 
de brug. In de brug, die over het spoor liep, was een ruit kapot en daar lag 
allemaal karton opgeslagen. Het was in die dagen zóó koud, dat toen mijn 
vader na drie dagen weer thuis kwam, hij met zijn rug tegen de kachel is 
gaan zitten en niet in de gaten had, dat zijn kleding in brand vloog. De Firma 
Winkelhorst bestaat volgens mij ook niet meer.
Tevens gaat er een verhaal, dat mijn opa (die ik ook niet gekend heb), na 
de brand naar het onder ijs verborgen station is gaan kijken, maar er niet op 
mocht. Hij heeft toen een krant en een steen opgeduikeld en daar een pakje 
van gemaakt. Hij is weer naar een andere afzetting gelopen, met het verhaal, 
dat zijn schoonzoon daar werkte en geen eten had. Hij mocht toen doorlopen, 
heeft het hele ijsstation bekeken, maar heeft mijn vader niet gezien, daarna de 
steen weggegooid en naar huis gegaan.
Mijn verhaal is geen verwijt, maar een aanvulling op het verhaal in De Oud-
Utrechter van 16 april.

Jan Beelen
beelenmodelbouw@zonnet.nl

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

Horizontaal
1. ambt- en vakgenoot; 7. varken om mee te fokken; 12. zacht metaal; 13. stad in Zwitserland; 14. klein soort hert; 15. buisverlich-
ting; 17. nauwe opening; 19. soort agave; 21. persoonlijk voornaamwoord; 22. spinrag; 24. appelsoort; 27. ruiterpet; 28. stand der 
edelen; 30. plaats in de Ardennen; 31. schaakterm; 32. zuig- of perswerktuig; 33. pulverig; 35. liefkozingswoord voor meisje; 37. 
vestibule; 38. grappenmaker; 41. in de grond levend zoogdier; 42. zeegewas; 44. weerkundig verschijnsel; 46. horecabedrijf; 47. 
eiland in Indonesië; 48. deel van een ei; 49. bedrijf dat sloten produceert; 50. elektronisch post; 52. taaie grondsoort; 54. horeca-
beroep; 56. explosieve stof (afk.); 58. bewerking van huiden; 61. eikenschors; 62. blaasinstrument; 64. scheepsvloer; 65. schor; 67. 
eigentijds (trendy); 68. bitter lichaamsvocht; 70. scheepsstuur; 72. afzonderlijke berg uit de Alpen; 73. bezit van een boer; 76. naar 
aanleiding van (afk.); 77. verbrandingsrest; 78. sprookjesfiguur; 79. plaats in Gelderland; 81. neon (scheik. afk.); 82. aardkluit; 83. 
Argentijnse dans; 84. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 86. bewijs voor een behaald examen; 87. Nederlandse theoloog 
en filosoof.
 
Verticaal
1. podium voor een modeshow; 2. militaire rang (afk.); 3. streling met de tong; 4. bijzonder schattig en leuk; 5. eensklaps; 6. me-
taal; 7. lichte wollen stof (molton); 8. onbewoonbare woning; 9. oceaan; 10. rivier in Friesland; 11. ondiepe uitgraving; 16. zuinige 
verlichting; 18. godin van de dagenraad; 20. Europeaan; 21. marmelade; 23. strook grond langs een weg; 25. inwendig orgaan; 26. 
lastdier; 27. frisdrank; 29. iemand die niets uitvoert; 32. binnenste laag van schelpdieren; 34. jongensnaam; 36. oorversiering; 37. 
rechtbank; 39. voormalig president van Amerika; 40. gering van lengte; 42. bedehuis; 43. computerproducent; 45. vochtig koud; 46. 
halskraag; 51. binnenvaartuig; 53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. met haar begroeid; 55. strook; 56. spits toelopend; 57. 
ambtsgewaad; 59. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 60. zenuwachtig; 62. feest (Spaans); 63. militaire parade met muziek; 
66. priem; 67. tuinafscheiding; 69. soort dakbedekking; 71. European Article Numbering (afk.); 73. fiets (zuid-Ned.); 74. militair 
voertuig; 75. rivier in Rusland; 78. dierenverblijf; 80. verbindingsstuk (naad); 82. per persoon (afk.); 85. lengtemaat (afk.).
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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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 
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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 
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START VERKOOP

WILT U ALS EERSTE OP DE HOOGTE ZIJN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN? 
MELD U DAN AAN ALS BELANGSTELLENDE OP 

WWW.EYCKENDAEL.NL

START VERKOOP
NIEUW SALEM / GROTE KERK   |   DE LEI 86   |   DRIEBERGEN-RIJSENBURG

WOENSDAG 15 MEI VAN 17.00 - 19.00 UUR (VRIJE INLOOP)
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