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Terug naar de jaren 60. Je 
kwam van school en de banen 
lagen voor het opscheppen. 
Als ik mijzelf even als voor-
beeld neem, ik had er drie 
waar ik zo kon beginnen. De 
eerste was de Rijksbelas-
tingen, de tweede de NS en 
tenslotte als derde de PTT. 
Op aanraden van mijn ouwe-
heer heb ik toen voor de PTT 
gekozen. 

De PTT was toen nog een over-
heidsbedrijf, wat volgens mijn vader 
voordelen had. Ambtenaren: Altijd 
een baan garantie en een waardevast 
pensioen. Maar ja, als je toen wist wat 
je nu weet... Ik ben er tenslotte 40 jaar 
blijven ‘hangen’. In die tijd vielen 
allerlei zaken onder de vlag van PTT; 
PTT stond toen nog voor: Post, Tele-
graaf en Telefoon, dus alles onder één 
noemer en vergeet even de Giro niet, 
de latere Postcheque en Girodienst, de 
PCGD. De Giro die later in eerste in-
stantie opging in de Postbank met later 
nieuwe spelers als ING, PostNL en 
KPN. De Telegraaf heeft het af moeten 
leggen en is ter ziele gegaan.

Veelomvattend
Ik begon op het postkantoor aan de 
Neude waar ik een opleiding kreeg 
van driekwart jaar om klaargestoomd 
te worden voor loketambtenaar. Je be-
gon als employé 3e klasse in een cur-
suslokaal uitkijkend op de Potterstraat. 
Het programma was veelomvattend, 
want de werkzaamheden aan het loket 
waren toen veelomvattend vergeleken 
met nu. Geldzaken, telegraaf, telefoon 
en zegelverkoop. 
Even stilstaan bij het loketwerk; Ne-
derland had in die tijd nog militairen 
in Nieuw-Guinea en die moesten door 
het thuisfront natuurlijk worden voor-
zien van alle familiale nieuwtjes, dus 
werden er brieven heen en weer ge-
stuurd op speciaal luchtpostpapier. We 
hadden ook nog cassettebandjes van 
een half uurtje, de zogeheten fonopost, 
die heen en weer werden gestuurd. Als 
je wilde bellen naar die verre bestem-
ming kon dat slechts via een vaste lijn, 

aan te vragen bij het telegraafloket van 
het Neude postkantoor. Je kon dan met 
een paar mensen in een telefoon-box 
met je overzeese familielid praten. 
Hoe anders gaat dat nu. Tegenwoordig 
skypen of face-timen we alsof het niks 
is. Ik zie nog de eerste fax verschij-
nen, de facsimile! Een apparaat dat je 
geschreven boodschap over de lijn van 
A naar B kon versturen. Een toestel 
met toen nog een fors aantal kinder-
ziektes. Als je je origineel invoerde 
gebeurde het maar al te vaak dat je 
dat kwijt was, want de machine vrat 
hem op en je zag nooit meer terug. De 
fax is nu een achterhaald fenomeen, 
bijna geheel uit beeld verdwenen. 
Naast de briefwisseling had je nog 
de telex en het telegram. De telex als 
ultieme verbinding, want hoe slecht 
de verbinding ook was, de telex kwam 
er altijd door! Telegrammen waren 
vaak onheilsboodschappen. Als je een 
telegram kreeg voorspelde dat meestal 
niet veel goeds. Maar je had ook ge-
wone en luxe telegrammen voor meer 
feestelijke gelegenheden. Zij werden 
apart bezorgd door motorrijders.
Webwinkels had je toen niet. Winkels 

als Galeries Modernes, Modehuis de 
Groot, De Bonneterie, het Corner-
house, Mado&Co, Willemars, Erich 
de Gilde Lederen kleding, Chiotakis 
Bont, de meesten nu verleden tijd, 
verzonden wel veel pakjes, via het 
postkantoor aan de Neude. PTT had 
daarbij toen slechts één concurrent: 
van Gend en Loos, voor het grotere en 
volumineuze werk. PTT was staatsmo-
nopolist voor het verzenden van klei-
nere pakjes, brieven en tijdschriften.

Tijdschriften
Elk zich respecterend bedrijf had toen 
wel een tijdschrift; elke voetbalver-
eniging had een eigen cluborgaan. Als 
je het prijsniveau om een en ander 
te verzenden van toen vergelijkt met 
nu, liegt dat er tegenwoordig ook niet 
om, een simpele brief bijvoorbeeld 
kostte in de jaren zestig 12 cent en 
een aangetekende brief + 25 cent, dus 
37 cent. Kom daar nu maar eens om, 
een hedendaagse brief 83 eurocent en 
een aangetekende € 8,- (vgl. ƒ1,80/ 
ƒ17,50). Door de digitalisering van 
data worden brieven en tijdschriften 
tegenwoordig veel minder verzonden.

Binnen PTT heb ik diverse functies 
bekleed, van voorlichtingsambtenaar 
tot accountmanager bij commerciële 
zaken. Wat mij in al die jaren het 
meest opviel zijn de voortschrijdende 
technische ontwikkelingen op zowel 
computergebied als telefonie. Ik 
weet nog dat we dagenlang op cursus 
moesten bij Computrain. Zij zouden 
ons daar de pc-beginselen bijbren-
gen. Het was toen nog de tijd van 
MS-DOS. Lachwekkend was dat wij 
terug op kantoor de opgedane kennis 
niet in praktijk konden brengen, want 
we hadden nog geen computers en al 
die moeilijke commando’s waren we 
binnen een zucht weer vergeten. De 
computer kwam echter vrij snel bin-
nen met gelukkig ook het Windows-
systeem met een voor veel mensen 
betere, begrijpelijker en simpelere 
manier om met de pc te werken.

De telefoon was een verhaal apart. 
PTT’er in de buitendienst hadden al 
vrij snel mobiele telefoon. Als je kijkt 
naar die ontwikkelingen dan is dat 
bijna niet meer voor te stellen. Ik zie 
nog mijn huisarts bij mij thuiskomen 

met een van de eerste semafoons, een 
loeizware kast die hij mee zeulde. 
Ik weet nog dat ik een ingebouwde 
autotelefoon had, die zat op de tunnel 
tussen de voorstoelen en zag eruit als 
een toen normale zwarte telefoon met 
de toetsen in de hoorn. Ik herinner me 
nog een rit naar Den Haag. Ik stond 
toen lange tijd in een file bij Woerden. 
Ik kon gelukkig veel van mijn zaken 
afwikkelen door mijn autotelefoon, 
maar mensen in de auto’s rond mij 
niet. De mobiele autotelefoon was 
toen slechts voorbehouden aan 
weinigen. Ik kreeg om de haverklap 
mensen aan de auto die vroegen: 
mag ik even bellen, want ik kom te 
laat op een afspraak, ik moet examen 
doen en noem maar op. Even anders 
dan nu. Iets later kreeg je de nieuwe 
generatie semafoons, een klein soort 
piepertje met tekstmogelijkheden en 
niet het Greenhopper-systeem met een 
bijbehorend mobiel telefoontje, de 
Kermit, dat alleen werkte bij bepaalde 
tankstations.

Peter Velo
pvelo@kpnmail.nl

Toen de PTT nog gouden tijden beleefde
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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

Zorgoutlet Utrecht 
Winkelcentrum Overvecht 
030-633 69 47
www.zorgoutletutrecht.nl    
6 dagen per week geopend
Ook 2de hands  
rollators v.a. €30,- en 

 scootmobielen v.a. €399,-

Nieuwe 
Rollator 
Voor

 

Sta-op stoel
Vanaf 

€300,-
€64,95 of een nieuwe rolstoel 

voor €149,-
incl. bezorgen 
en plaatsen



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 11 juni 2019    pagina 2   

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

WWW.LASABB IA .NL

NOG 
ENKELE 
TE KOOP

UNIEK WONEN IN UTRECHT  START BOUW JUNI 2019

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.

Mijn mooiste plek
Kijkers van RTV Utrecht nemen presentatrice Evelien 
de Bruijn mee naar hun mooiste plek in de provincie 
Utrecht. Dit levert verrassende ontmoetingen op met 
bijzondere mensen in de prachtigste landschappen die 
onze regio rijk is.

Julio Iglesias Dag 
Op 14 juni is het Julio Iglesias Dag bij Radio M Utrecht!
We draaien de mooiste muziek van Julio en u maakt kans 
op leuke muzikale prijzen!

Tour d’Utrecht
De 5e editie van de Tour d’Utrecht wordt zondag 7 juli 
verreden dwars door het centrum van Utrecht. Fiets mee 
met de RTV Utrecht 35 km of een van de andere afstan-
den! Meer informatie: www.rtvutrecht.nl/tour

Julio Iglesias Dag 
Op 14 juni is het Julio Iglesias Dag bij Radio M Utrecht!
We draaien de mooiste muziek van Julio en u maakt kans 
op leuke muzikale prijzen!

RADIO 

  vrijdag

14
J U N I

Tour d’Utrecht
De 5e editie van de Tour d’Utrecht wordt zondag 7 juli 
verreden dwars door het centrum van Utrecht. Fiets mee 
met de RTV Utrecht 35 km of een van de andere afstan
den! Meer informatie: 

EVENEMENT

 zondag

7
J U L I

Mijn mooiste plek
Kijkers van RTV Utrecht nemen presentatrice Evelien 
de Bruijn mee naar hun mooiste plek in de provincie 
Utrecht. Dit levert verrassende ontmoetingen op met 
bijzondere mensen in de prachtigste landschappen die 
onze regio rijk is.

TELEVISIE

vanaf

15
J U N I 

Speciale Senioren Weekarrangementen inclusief: 

 

• Halen en brengen vanaf opstapplaats

 

• Volpension 

 

• Dag-en middagtochten 

 

• Avondentertainment

 

• Thuiszorg

 

• Lift aanwezig

 

• Hotel Wellness 

 

 

Speciaal fi ets- & wandelweekend 22-23 juni

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496 

info@hotelhetlandhuis.nl
www.hotelhetlandhuis.nl

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



Ik kwam op de wereld met hulp van 
een toen bekende sympathieke huisarts 
in De Wittevrouwen, Willem Leonard 
Van Boven (1910-1952), een maand 
te vroeg ook nog. Dokter van Boven 
is jong gestorven en had zijn praktijk 
aan de Biltstraat, vlakbij de Poort-
straat. Z’n bidprentje is een dierbare 
herinnering.
Mijn moeder bewaarde de twee 
briefkaarten en de vijf brieven, die 
mijn ouders ontvingen vanwege mijn 
geboorte. Het historische aan de brie-
ven is, dat ook de tijdgeest ter sprake 
komt. Het geeft een beeld, waarin zij 
leefden. Ik heb deze post via een broer 
in handen gekregen, die zich na het 
overlijden van onze moeder hierover 
had ontfermd.
De dames schreven met een kroontjes-
pen en inkt op goedkoop briefpapier 
en hadden empathie met mijn moeder. 
Bepaalde zinnen die de oorlogsjaren 
raken, heb ik opgeschreven voor dit 
verhaal.
Briefkaart van 23 mei 1943 vanuit 
Alkmaar: ‘ Kan je nog wat op verhaal 
komen, er is zoo weinig om aan te 
sterken, iets extra is haast niet te beko-
men en dat heb je zoo hard noodig.’
Briefkaart van 18 mei 1943 vanuit 
Amsterdam: ‘ Nu verder zal als hier 
en overal schraal in lands keuken, 

enfin als we het leven nog maar moge 
behouden. Het spant hier anders wel 
erg, bij jullie zeker ook wel hè?
Brief van 19 mei 1943 vanuit 
Alkmaar: ‘Want als ik de aanstaande 
moeders die in de zaak komen eens 
nagaan. Ze kunnen letterlijk niets 
maar dan ook totaal niets krijgen. En 
dan als het eerste kindje is, dan wil 
je toch alles wel graag voor elkaar 
hebben. Is het niet’.
Brief van eind mei 1943 vanuit 
Alkmaar: ‘ Het is maar te wenschen, 
dat (mijn vader) maar niet weg hoeft.’
Brief van 18 mei 1943 vanuit Uden: 
‘ Weer herinneringen uit vroegere 
tijden te boven, toen alles er anders 

was dan nu. Nu is de toestand niet 
zo rooskleurig als voorheen, doch 
God geve, dat spoedig geruster tijden 
mogen wederkeren. Volgens men 
zegt, duurt dit alles niet zo lang meer, 
ik help hopen, doch ik vrees ervoor, 
alhoewel ik er ook erg naar verlang, 
naar de dag van vrede. En met mij dui-
zenden mensen. Maar we zullen maar 
niet klagen, we zullen ons best doen, 
maar niet klagen, we zullen ons best 
doen om er den moed er maar in te 
houden. Misschien valt het wel mee. 
Dit spreekwoord gedachtig: Dat de 
soep nooit zo heet wordt gegeten als 
hij wordt opgediend. Daarom blijf ik 
nog even een beetje optimistisch.’ Hoe 
gaat ‘t in Utrecht? Ook voor de nood-
zakelijke levensbehoeften moeilijk 
zeker? Ik geloof het best, zelfs hier in 
ons dorp, is het reeds zo moeilijk om 
behoorlijk te kunnen leven. Doch in 
stad moet het toch nog erger zijn. Afijn 
het is toch zo, dus maar niet klagen, 
het helpt geen zier.’

Brief van 29 mei ‘43 vanuit Heer-
hugowaard: ‘Ik zie er in deze tijd wel 
‘n beetje tegenop om heel naar Utrecht 
te gaan… Maar ik hoop en bid er alle 
dagen voor, dat die oorlog toch eens 
gauw aan ‘n eind mag komen. Want 
je leeft toch in angst tegenwoordig. 
Jan moet ook weer in krijgsgevan-
genschap. Maar heeft gelukkig nog 
geen oproep gehad. Of ie gaat??? Je 
begrijpt me wel denk ik? ‘
De brieven werden voorzien van 
een postzegels van 7 ½ cent en de 
briefkaarten van 5 cent. Na de oorlog 
kan ik mij postzegels herinneren van 
2 cent!
In de zogenaamde collectie bevinden 
zich ook mijn originele geboor-
tebewijs, gedateerd 15 mei 1943 
vanwege de geboorte in Utrecht op 
14 mei 1943. Een pokkenbriefje van 
12/2/1944. Van mijn moeder haar 
persoonsbewijs Utrecht, 16 juli 1941 
en wonende in de Obrechtstraat en 
later vanaf 6.10.1944 in de Poortstraat 
31bis. We waren met ons vieren. Ook 
is bewaard gebleven haar Distributie 
Stamkaart Koninkrijk der Nederlan-
den, afgegeven op 19 september 1939 
in haar woonplaats Alkmaar en voor-
zien van een nieuwe stempel 27 sept. 
1940. (Utrecht) vanwege huwelijk in 
Utrecht op 17 juli 1940
Op 4-2-1945 ging mijn moeder naar 
de Bloedtransfusiedienst van Het 
Nederlandsche Roode Kruis, rayon 
Utrecht. Met uiting van erkentelijk-

heid voor Mevrouw G.C. van Wezel 
- Jansen, die vrijwillig bloed heeft 
afgestaan voor een transfusie op de 
data vermeld onder zegels welke op 
deze kaart voorkomen. Getekend door 
de Medische Leider.
Het enige wat ik mij kan herinneren 
zijn de bevrijders de Canadezen, die in 
een schoolgebouw aan de Palmstraat, 
zijstraat van de Poortstraat, lange tijd 
zijn gebleven. Brieven en briefkaarten 
en ander materiaal uit de oorlog, kan 
ik later afgeven aan het Stadsarchief 
van Utrecht, indien zij dit als histori-
sche feiten en gebeurtenissen zien.

Wim P.M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl

 

Briefkaarten en brieven uit oorlogstijd
In mei 1943 ben ik geboren in de Obrechtstraat. Niets bijzonders; 
ik was niet de enige in de stad Utrecht, die als nieuwe geboorte-
ling kwam in de Duitse bezettingstijd.
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Misschien is de eerste natuur van Jan 
van Zanen wel dat dieren dol op hem 
zijn. En vergeet niet, mensen zijn ook 
dieren. Mijn vriend en ik staken, na 
eerst naar links, toen naar recht en 
vervolgens weer naar links gekeken te 
hebben, de straat over. Ik sprak mijn 
hond vermanend toe en mijn vriend 
stelde zich voor met de woorden: ‘’Ik 
ben Erwin, een huisvriend van Henk “. 
Van Zanen zei: “Ik ben Jan en ik werk 
bij de gemeente.” Toen we doorliepen 
vroeg mijn vriend, wat doet die de 
aardige man uit bij de Gemeente? Zijn 
mond viel open toen ik hem vertelde 
dat hij met de eerste burger van Utrecht 
en zijn partner gesproken had. Zijn 
PvdA mond viel nòg verder open toen 
ik hem informeerde dat Van Zanen van 

de VVD-beginselen was.

Jan van Zanen wil graag een tweede 
termijn als burgemeester van Utrecht 
en dat mag de Gemeenteraad beslissen. 
Jan gaat overladen worden met com-
plimenten, zuinig gelardeerd met wat 
kritische opmerking want anders zou 
onze Gemeenteraad de indruk wekken 
om kritiekloos te zijn. Kritisch zijn kan 
in dit geval ook totaal geen kwaad want 
je weet dat het toch gebeuren gaat; dat 
Jan op zijn sloffen en volledig verdiend 
een tweede termijn krijgt. Mochten er 
tegengeluiden komen dan zullen ze uit 
de Denkhoek komen want die nemen 
het van Zanen vanzelfsprekend kwalijk 
dat hij nog niet tot de Islam bekeerd is. 
Of uit de PVV hoek want die vinden 

even vanzelfsprekend dat Jan veel te 
lief is voor Mohammedanen.

Onze vorige burgemeester, Aleid 
Wolfsen, zat qua politieke kleur meer 
in mijn kamp, maar was als bestuurder 
een ramp. Zelfs de toenmalige voorzit-
ter van de PvdA -Hans Spekman- vond 
Wolfsen onbekwaam. Maar ja, dat 
krijg je als je de hele oplage van een 
reclamekrantje laat vernietigen omdat 
er iets onaardigs over je instaat, als je 
elke week met hoofdredacteur Arjeh 
Kalman overlegt wat het Utrechts 
Nieuwsblad wel en niet mag schrijven 
en als je Het Zandpad sluit vanwege 

de alomtegenwoordige vrouwenhandel 
daar. Het bleef bij deze beschuldiging 
trouwens want geen enkele Zandpadse 
vrouwenhandelaar kwam voor het ge-
recht. En dan de stuitende domheid van 
deze maatregel. Denken dat eventuele 
vrouwenhandel en gedwongen prosti-
tutie als sneeuw voor de zon verdwijnt 
als het niet meer zichtbaar in de stad 
aanwezig is.

Dit laatste brengt me op een piepklein 
kritisch puntje voor van Zanen. Het 
is hem na zes jaar nog steeds niet is 
gelukt een nieuw en veilig Zandpad te 
creëren.

Een bescheiden mens
Het aangename van burgemeester Jan van Zanen is dat een ge-
meende vorm van bescheidenheid zijn tweede natuur is. Wat zijn 
eerste natuur is weet ik trouwens niet. Pas was ik met een vriend 
uit Zandvoort die bij me op bezoek was de hond aan het uitlaten. 
Aan de overkant van de straat wandelden Jan van Zanen en zijn 
partner. Zonder naar links, dan naar rechts en tenslotte weer 
naar links te kijken trok mijn hond de riem uit mijn hand en rende 
naar van Zanen toe. De automobilist die vol op de rem ging staan 
om mijn hond maar niet dood te rijden werd door Jan met een 
lichte buiging en een handgebaar bedankt. 

  

HWtjeHWtje

Een Nederlandse postzegel in bezettingstijd

Postzegel ontworpen door Pyle Koch

Michiel de Ruyter mocht wel worden afge-
beeld op een Nederlandse postzegel in de 

Tweede Wereldoorlog
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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 
insteekkettingg

De grootste fietsenwinkel van stad Utrecht!

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.

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren 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. Hee�  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 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18 

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

    Busvakanties All Inclusive Autovakanties All Inclusive 

 

 

 

 

4 dg.4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 289,Villa Vennendal / Veluwe  € 289,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg. HotelHotel  GaasterlandGaasterland  //  FrieslandFriesland  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg. HotelHotel  OpOp  dede  Boud / LimburgBoud / Limburg  € 265,€ 265,--  p.p.p.p.  
  

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

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,--  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 € 277,Westfalen € 277,--  p.p.p.p.  
  

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

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.  
  

  Reis per luxe touringcar # mooie excursiesReis per luxe touringcar # mooie excursies  
met entreegelden # volpension met drankjesmet entreegelden # volpension met drankjes  
          Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

 

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

WWW.SLEUTELKONING.NL 

 
Wij leveren toegangscontrolesystemen voor 

Particulier - Bed & Breakfast – Bedrijven 
  

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR 
Een sleutel is niet meer nodig! 
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Het beeld van de graaiende handjes 
doet mij geregeld denken aan mijn ei-
gen jeugd. Lopend van ‘t Twijnstraat 
langs de Oudegracht naar Domplein-
school, kwam ik dagelijks langs een 
klein snoepwinkeltje in de buurt van 
de Hamburgerstraat. Engelse drop 
en zoethout voor een stuiver, die 
eigenlijk voor de zending bedoeld 
was. Ik zie het oude kromme mensie 
nog voor me. Had ik de stuiver aan 
het einde van de dag nog op zak, dan 
ging ik naar de Ruiter aan ‘t Twijn-
straat. Dat mens had nooit geduld, als 
je de glazen potten naploos. Het was 
altijd net of dat ze nodig moest poe-
pen. Bovendien pakte ze altijd de ver-

keerde drop en graaide ze opnieuw in 
die pot, net zolang totdat je de juiste 
kleur en vorm in handen had. Want jij 
mocht met je vieze handjes immers 
zelf niet graaien in die pot.

Gebrek
Zoals gezegd, nu ik ouder ben geef ik 
er niets meer om. Het is net alsof ik 
weer nodig naar de kinderarts moet, 
waarbij mijn moeder zei: “dokter, ik 
krijg nog geen snoepie in dat joch, 
hij eet niet maar snoept ook niet”. De 
dokter antwoordde: “dat kereltje kan 
niet eten mevrouw, want het heeft een 
gebrek aan van alles en nog wat”.
Het WKZ aan de Nieuwegracht, de 

nodige pillen en zes weken naar een 
bleekneuzen-kolonie, heeft mij er 
weer bovenop geholpen. Een jaar 
blijven zitten in de tweede klas van 
de lagere school was het gevolg. Dit 
ondanks de bijlessen in het WKZ, 
waarvan blijkbaar niets in mijn bleke 
brein terecht kwam.

Arme negertjes
Zoals ik al eerder aangaf, hebben 
veel arme negertjes mijn stuiver 
nooit ontvangen, omdat ik deze dus 
versnoepte. Dus wordt ik door Petrus 
niet toegelaten tot de hemelpoort, dan 
kon dat de oorzaak wel eens zijn.
Dit was één van mijn twee jeugdzon-
des die ik mij herinneren kan. Het 
blijft voor mij dus een grote verassing 
hoe Petrus hier ter zijner tijd mee om 
zal gaan.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Snoep werkte als een 
magneet

Een dag zonder snoep is een dag niet geleefd. Dat geldt althans 
voor onze vier kleinkinderen, want ik (69) geef er niets meer 
om. Zeker nu ik al sinds twintig jaar geheel van de (toege-
voegde) suikers af ben. Voor een kind heeft het een enorme 
aantrekkingskracht. De basis hiervoor is in feite al gelegd aan 
de borst van moeder. Maar oma is er natuurlijk ook debet aan, 
door telkens een glazen pot op de salontafel te zetten.
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Een ouderwets snoepwinkeltje

In de straat was op de hoek een banket-
winkel van Casander, aan de overkant op 
de hoek een groentezaak van Penning, 
met paard. Aan de andere zijde van de 
straat was een drukkerij op de hoek. In 
de straat woonden gegoede bewoners; 
ambtenaren, middenstanders en werk-
lieden. Mij nog bekende namen waren 
Ockeloen, Linnenbank, Pond Foppen, 
Reintjes en Reinhart. Het was een win-
kelrijke buurt, met alle soorten winkels 
in de Koekoekstraat, Adelaarstraat en 
Koekoeksplein, zoals Evora, Lubro, 
banketwinkel Grootendorst, verschil-
lende slagerijen, kruideniers, melkboeren 
enzovoorts.

Havermoutfabriek
Mijn vader, Toon van Kuijk, werkte 
in de oorlog bij Hooghiemstra aan de 
Wittevrouwensingel. Voor mij was dit 
een havermoutfabriek, want in de oorlog 
moest ik, als jochie van 6 jaar, een paar 
keer per week op de Vaaltbrug wachten 
en kreeg dan een paar zakjes havermout, 
waarmee ik snel weer naar huis moest.
Ook kreeg ik wel eens een pannetje soep 
mee van het personeel van de haver-
moutfabriek. Dat voer ‘s nachts met een 
bootje stiekem over naar het Vaaltterrein, 
waar de gaarkeuken gelegen was.

Ongeluk
Ik heb al wachtend op de Vaaltbrug een 
keer een ongeluk zien gebeuren. Twee 
vrouwen met een kinderwagen liepen op 
de smalle stoep op het bruggetje, waar 
zij door een vrachtwagen met Duitse 
soldaten werden aangereden. De vrouw 
die de kinderwagen duwde viel onder het 
rechterachterwiel. Haar been werd over-
reden. Ze gaf de kinderwagen nog een 
flinke zet, waardoor die met een vaart 
langs het hek van het Vaaltterrein tegen 
het eerste huis terecht kwam. Daarna 
ging het zeer snel. De soldaten beurden 

de vrouw op, deden een deken om haar 
heen en ze werd tussen de soldaten op de 
bodem van de vrachtwagen geschoven. 
En weg waren ze. Zoiets vergeet je niet.

Vlees- en eierenpot
Mijn vader werkte na de oorlog als 
wasmeester bij de Demka staalfabriek 
(daar is hij naast zijn auto overleden). 
Het was geen vetpot voor iedereen in die 
jaren en hij besloot een vleespot en een 
eierenpot te beginnen. In eerste instantie 
voor de arbeiders van de Demka. Met 
een prijs per week van 25 en 10 cent. Het 
liep goed en buiten de fabriek, vooral in 
Zuilen, deden steeds meer mensen mee. 
Op zijn fiets reed hij iedere week zijn 
klanten af om zijn centen te innen en dat 
werd genoteerd in kassaboekjes. Met de 
Kerstdagen kregen de mensen dan een 
flink pak vlees en met Pasen schalen 
met eieren. Dit alles bracht hij met een 
bakfiets langs de deelnemende mensen. 
Volgens mij werd dit toen zeer gewaar-
deerd. Ook de slager en de eierenboer 
waren zeer tevreden. Toen het financieel 
wat beter ging met de mensen, is hij 
ermee gestopt.

Ton van Kuijk
Managuahof 40
2548 GW Den Haag

 

Vogelenbuurt
Ik ben opgegroeid in de Vogelenbuurt. En wel in de 1e Spechtstraat 
14 bis, midden in een gezellige straat met twee bovenhuizen met 
een bis. Voor zover ik weet, bestaat ‘bis’ nergens anders dan in 
Utrecht.

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
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Showroom:  Ambachtsweg 1  -   Nieuwegein   www.vockinginterieur.nl

20%
korting*
Op de Esta Home, 
Eijf� nger en BN
behangcollectie.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Zomeropruiming t/m 31 juli 2019. 
* Aanbiedingen zijn produkt en merk gebonden en niet icm andere acties of aanbiedingen.

15%
korting*
Op de  NLLABEL, 
Tarkett en Meister 
laminaat  collecties. 
Minimaal 30m2.

VLOEREN EN
RAAMBEKLEDING

OPRUIMING

20%
korting*
Op de NLLABEL 
 gordijn  collectie. 
 Exclusief confectie-
kosten.

15%
korting*
Op de MFlor, 
Novilon en Tarkett 
PVC collectie. 
Minimaal 30m2.

OPRUIMING

15%
korting*
Op de NLLABEL, 
Parade en Desso 
tapijtcollectie.

15 tot

60%
korting*

op vloerkleden

25%
korting*
Op de NLLABEL 
 raamdecoratie.

15%
korting*
NLLABEL 
plissé hordeuren.

voorlichtingsavond

protheses
voor heup en knie

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de 
heup of knie? De klachten kunnen het gevolg zijn 
van een versleten gewricht (artrose).

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben 
ik gespecialiseerd in het plaatsen van heup- en kniepro-
theses. Op de voorlichtingsavond heup- en knieprotheses 
op maandag 17 juni vertel ik u over de oorzaak van artro-
seklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze 
te verhelpen zijn met zowel niet-operatieve
behandelingen. Zo weid ik uit over de verschillende 

prothese materialen en operatietechnieken (voorste benadering en achterste 
benadering).

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

de medisch specialist in beweging

Annatommie mc UtrechtMaandag 17 juni
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

Rob Sollie
Orthopedisch Chirurg

Ton van den IJssel is al 29 jaar een begrip in Lombok en omgeving. Op 
zondag 13 september wordt er een wijkdag georganiseerd op de Laan van 

laan willen wij ook een steentje bijdragen aan deze jaarlijkse feestdag. 

in Zwitserland van harte aan. 

Om het nog leuker te maken krijgt u bij aankoop van 2 Flyers: 

Verder kunt u ook proefrijden op andere merken zoals: Batavus, Sparta en 

types en modellen op voorraad. Ton van den IJssel 
Tweewielers is vooral bekend om zijn service.

Ton van den IJssel
tweewielers

Laan van Nieuw Guinea 30
3531 JK  Utrecht, telefoon 030-2932679

De Zwitserse fabrikant Flyer heeft zich sinds 1995 helemaal  
gespecialiseerd op fabricage van elektrische fietsen.  
 
De zware omstandigheden in Zwitserland maken dat Flyer de  
allerhoogste eisen aan haar producten stelt.
 
Altijd goed getest mede dankzij de beste materialen en  
rijeigenschappen. Door bewezen vakmanschap en de  
hoogwaardige componenten laat een Flyer E-Bike u nooit  
in de steek. 

Als enige fabrikant standaard 5 jaar garantie op de fiets!
Onovertroffen rijbeleving door het unieke framedesign.
Flyer biedt de mogelijkheid tot een unieke accucapaciteit  
van maar liefst 648 Wh.

Kom de electrische fiets 
nu testen bij:

Laan van Nieuw Guinea 30 
3531 JK Utrecht
Telefoon 030-2932679
www.tonvandenijssel.nl

Bij Ton van den IJssel kunt u niet alleen terecht voor 
een elektrische fi ets, u kunt nu ook terecht voor een 
electrische scooter.

Nieuw in de showroom E-scooters van het merk NIU, 
leverbaar vanaf  € 1899.-

Deze scooter is uitgevoerd met een Bosch motor in het 
achterwiel en voorzien van een Panasonic accu. 

Ook is deze  scooter standaard voorzien een 
alarmsysteem en kunt u de scooter overal volgen via 
het GPS systeem.

Voor verdere info kunt u kijken op 

Een proefrit op een demoscooter is mogelijk.

www.niu.com



MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 

VAN ZUILEN

  Deze keer wil ik u graag informeren over de Menzo de Muinck 
Keizer-school, de bedrijfsschool van de Demka. Ook dit keer weer 
graag aan de hand van de beschrijvingen zoals die werden gedaan 
in de Demka Bode, het personeelsblad van de fabriek.  
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 Het Museum van Zuilen is trots op de grote collectie die het museum bezit van de beide 
grote fabrieken die in Zuilen stonden: Werkspoor en Demka. Bijna driekwart van de collectie 
bestaat uit de foto’s, verhalen en artikelen daarover. In ‘Trots op Demka’ kreeg u een be-
scheiden beschrijving van de fabriek. Het verhaal is nog lang niet af.   

 Leerlingen van de Bedrijfsschool Menzo de Muinck Keizer in het laatste Zuilense schooljaar.   

 Trots op Demka (Deel 3)   

 De Menzo de Muinck Keizerschool aan de Muyskenweg.   

De Menzo de Muinck Keizer-
school 
Personeel dat bij de Demka in de fa-
brieken kwam werken werd opgeleid 
tot smelter, vormer, enz. Voor zulke 
beroepen waren geen opleidingen op 
reguliere scholen. In de Demka Bode 
nummer 12 van het eerste jaargang 
(1949) lezen we over het ontstaan van 
de bedrijfsschool:

   Onstaan en werkwijze 
Velen zullen zich afgevraagd hebben 
wat er langs de Muyskenweg toch 
gebouwd wordt. Anderen, die beter op 
de hoogte zijn, zullen weten dat daar 
de nieuwe bedrijfsschool komt. Maar 
wat wil en doet onze bedrijfsschool! 
Het leek ons nuttig daarover iets meer 
te vertellen.
Vroeger leerde men zijn vak van 
ouderen in het bedrijf. Een leerling 
werd zonder meer aan een voorman 
toegevoegd en men meende dat daar-
mede de zaak wel in orde kwam. In 
vele gevallen kwam de zaak ook wel 
in orde, doch daarnaast waren er zeer 
veel teleurstellingen.
De avondschool was voor vele 
leerlingen een welkome gelegenheid 
hun kennis wat meer uit te breiden. 
Volgens een bepaald plan verliep dit 
vrijwel nooit. Slechts de besten wisten 
zich in hun vak te bekwamen.

Door de uitbreiding onzer industrie en 
de hogere eisen, welke aan de vakbe-
kwaamheid moeten worden gesteld 
ontstond langzamerhand een groot 
tekort aan geschoolde arbeidskrach-
ten en werd er naar andere moge-
lijkheden gezocht. Zo ontstond de 
stichting Bemetel (Bedrijfsopleiding 
Metaal- en Electrotechnische Indus-
trie). Ten overstaan van deze stichting 
sluiten werkgever en leerling een 
overeenkomst, waarbij door beiden 
verplichtingen worden aangegaan om 
een bepaald doel te bereiken. Bemetel 
controleert of aan de afspraak wordt 
voldaan en geeft raad en voorlichting.
Ook de leerlingenopleiding bij Demka 
heeft plaats onder Bemeteltoezicht. 
Voor opleiding komen in aanmerking 
jongen van 14 à 15 jaar (soms ouder) 
en ook jongens met ambachtsschool-
diploma. Er wordt opgeleid voor bank-
werker, draaier, vormer, modelmaker 
en electricien. De opleiding bestaat 
uit: de practische opleiding in het 
bedrijf onder leiding van leermeesters 
of daartoe aangewezen personen, de 
theoretische opleiding, gedurende één 
volle werkdag per week. Er wordt 
algemeen vormend-, teken- en 
vaktheoretisch onderwijs gegeven en 
lichamelijke opvoeding.
Tijdens hun opleiding verdienen de 
leerlingen een overeenkomstig loon 

als hun leeftijdsgenoten die geen 
opleiding genieten; in het algemeen 
ligt het nog iets hoger. De duur der 
opleiding bedraagt 3-4 jaar; voor leer-
lingen, die reeds een ambachtsschool 
bezocht hebben, naar bekwaamheid 
korter. Aan het eind van de opleiding 
wordt een dubbel examen afgelegd, 
namelijk een theorie-examen ter 
verkrijging van het Demka-diploma, 
en een practijkexamen, georganiseerd 
door en onder toezicht van Bemetel, 
ter verkrijging van het Bemetel-diplo-
ma. Dit diploma staat onder Staatstoe-
zicht en wordt algemeen erkend als 

bewijs van vakbekwaamheid.
De ruimte, waar tot nu toe onze bank-
werkers en draaiers werden opgeleid, 
voldoet niet meer aan de daaraan 
te stellen eisen. De Directie heeft 
daarom besloten een nieuw gebouw te 
plaatsen, dat thans aan de Muysken-
weg verrijst. De benedenruimte zal 
worden ingericht voor het practisch 
onderricht, er zullen verschillende 
machines worden geplaatst. Op de 
bovenverdieping komen leslokalen 
voor het theoretisch onderwijs….

     Het kamp 
Eens per jaar gingen de leerlingen ‘Op 
Kamp’. Ook daarvan werd verslag 
gedaan in de Demka Bode. Zo lezen 
we in de uitgave van augustus 1950:
“Wie wel eens jong vee, dat de hele 
winter op stal heeft gestaan, in het 
prille voorjaar naar het land heeft 
gebracht en de wonderlijke capriolen 
van deze uitgelaten dieren heeft gade-
geslagen, kan zich enigszins een voor-

stelling maken van de gedragingen 
van 19 leerlingen van onze school, 
die zich op Vrijdag 7 Juli onder lei-
ding van de heren Kempees, Verhey 
en De Haan naar het kampeerterrein 

de „Wildwal” te Lunteren begaven.
Het weer, dat zich des ochtens nog 
dreigend liet aanzien, was volkomen 
opgeklaard. De reis en een goede 
dosis buitenlucht hadden hongerig ge-
maakt, zodat het avondeten, dat prima 
was, alle eer werd aangedaan. Na het 
verkennen van het kampement, het 
inrichten van de tenten en wat sport 
moest eerst de resterende energie zich 
nog ontladen in een hevig gevecht met 
dennenappels, alvorens aan de bezwe-
rende woorden van de leiders gehoor 

werd gegeven. Om half twaalf lag het 
hele gezelschap op één oor….
De zondagochtend werd in gepaste 
rust doorgebracht. Na terugkeer van 
de kerkgangers werd een vossenjacht 
gehouden. Hoewel de vossen volgens 
de regelen der kunst vele dwaalsporen 
hadden gelegd werden zij toch ten-
slotte in hun hol gevonden. Het succes 
was zo groot geweest, dat besloten 
werd na het eten nog een vossenjacht 
te houden. De vossen wisten ditmaal, 
door de snel invallende duisternis, te 
ontkomen.
Zo brak, na een nacht, waarin een 
staartje van een onweer tevergeefs 
probeerde de rust te verstoren, alweer 
de laatste dag aan. Bij het spel „diefje 
met verlos”, dat met overgave werd 
gespeeld, laaide de strijdlust nog een-
maal hoog op, toen werd het tijd om 
te gaan opruimen en pakken voor de 
aftocht. Als waardig slotstuk speelde 
De Kruif in de cantine nog menig lied 
op het accordeon. Opgewekt werd 
daarop de terugreis aanvaard. Alle 
deelnemers waren het erover eens, dat 
het een bijzonder geslaagd kamp was 
geweest.’

    Tot zover de Demka Bode. Tijdens 
een lezing over de Demka vroeg ik 
aan een oud-medewerker hoe dat in de 
praktijk ging, want jaarlijks werd in de 
Demka Bode verslag gedaan van Het 
Kamp en alle keren werd geschreven 
dat de jongens zo’n plezier beleefden 
aan het ‘diefje-met-verlos’. Mij werd 
verzekerd dat dit spel beslist niet ge-
speeld werd: ‘Verderop was een kamp 
voor meisjes, dus je begrijpt…’
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Bierbrouwerijen in Utrecht
Er is nog veel Utrechtse bierhistorie langs de Oudegracht te beleven. Hier stonden veel bier-
brouwerijen, werd bier geproduceerd en opgeslagen. Tijdens een wandeling van Gidle Utrecht 
op dinsdag 25 juni krijgt u een andere kijk op de diverse panden die daar gevestigd zijn. Ook 
hebben we oog voor de bierbrouwerijen die in de tweede helft van de 20e eeuw zijn ontstaan. 
(Zie ook elders op deze pagina.)
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Die oude juwelen…
In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die 
nog wat waard? Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder 
nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, 
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verza-
meld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt 
veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar 
stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
 
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 invallende licht. Door het vensterglas te bewerken 
wordt inkijk tegengegaan en privacy gewaarborgd. 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 zeefdruk-
ken 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 Glasmuseum 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)
 
Bijeenkomst Financiën na overlijden partner
Als u uw partner of andere dierbare heeft verloren/gaat verliezen kan het moeilijk zijn tijd en 
aandacht vrij te maken voor financiële zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal 
geregeld worden en hoe voorkomt u financiële problemen? Als u hierbij behoefte heeft aan een 
steuntje in de rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst Financiën 
na overlijden partner volgen bij U Centraal. Ook geeft een advocaat tips en voorlichting over erf-
recht. Er is ruimte om vragen te stellen. U krijgt antwoord op vragen als: hoe ziet mijn financiële 
plaatje eruit na het overlijden van mijn partner? Op welke vaste lasten kan ik geld besparen? 
Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom? Wat zijn de belangrijkste juridische zaken 
bij de afwikkeling van een erfenis? Dit is een gratis bijeenkomst voor inwoners van Utrecht. 
Meer informatie en aanmelden? Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel met 
06-23335893.

Dinsdag 25 juni
 
Gildewandeling: Bierbrouwerijen, toen en nu
Op dinsdag 25 juni kunt u met gildegids Joke van den Boogaard wandelend over de Oudegracht ken-
nismaken met de bierhistorie van Utrecht. De wandeling start om 14.00 uur en duurt anderhalf uur. U 
kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 
uur op tel. 030-2343252, via e-mail: 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.

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 
november in het Nationaal Glas-
museum in Leerdam. Glas In 
Zicht belicht het ‘alledaags’ de-
coratief glas in kozijnen, deuren 
en ramen in Nederland, maar 
ook het zogenaamde ‘bouwglas’, 
met unieke exemplaren van 
glazen bouwstenen en dakpan-
nen. Kijk op www.nationaalglas-
museum.nl voor meer info de tentoonstelling, workshops, wandelingen en het speciale fotoproject 
#GlasInZicht. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam. www.nationaalglasmuseum.nl

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegel-
albums van opa op zolder. Een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzame-
ling deskundig en gratis wil laten be-
oordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 
7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aanslui-
tend 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, Energie-
weg 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.
 

Elke zaterdag
 
Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk
Iedere zaterdag, van 15.30 tot 16.30 uur, is er een concert in de Domkerk in Utrecht, altijd vrij toegan-
kelijk, met een collecte na afloop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek, van de late renaissance 
tot heden, van bekende en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, van groot orkest tot 
solisten of ensembles, gezamenlijk uitgevoerd door professionals en amateurs, afgestemd op de eeu-
wenoude gang door de muziekhistorische tradities. De Zaterdagmiddagmuziek fungeert als rustpunt 
midden in de stad Utrecht, midden in het land, midden in de bruisende samenleving. De Domkerk 
verleent zo een dienst aan de stad en omstreken. Elke week weer. Dat betekent dat er sinds 1971 al 
meer dan 2000 concerten zijn gegeven, wekelijks bezocht door honderden mensen. Per jaar genieten 
meer dan 10.000 luisteraars van de Zaterdagmiddagmuziek. U ook? U bent welkom!

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Vier jaar lang heb ik intensief gewerkt 
aan het schrijven van het boek over 
de veldtocht van Roy Armstrong, het 
Regina Rifles bataljon waartoe hij 
behoorde en de 3e Canadese Infante-
riedivisie. De Regina Rifles en de 8 
andere bataljons van de 3e Canadese 
Infanteriedivisie hebben aan vele 
veldslagen, andere gevechtsacties en 
diverse bevrijdingsacties in het laatste 
oorlogsjaar deelgenomen. Het begon 
voor de Regina Rifles met de invasie 
op Juno Beach bij Courseulles-sur-
Mer op 6 juni 1944 en ging door tot 
de bevrijding van Roodeschool in de 
provincie Groningen eind april 1945. 
Zij hebben in Frankrijk gevochten 
in de slag om Caen, de slag om de 
Falaise Pocket, bij de bevrijding van 
Rouen en de slag om Calais en in 
Nederland om de slag om de Schelde 
in Zeeland en in gevechtsacties in Gel-
derland, Overijssel, Drenthe, Friesland 
en Groningen. De slag om de Schelde 
heeft het langste geduurd, zelfs twee 
maanden.    
      
Met de titel van het boek wordt 
benadrukt dat wij de bevrijding van 
ons land aan de Canadezen te danken 
hebben. Dat is terecht. Immers de Ca-
nadezen hebben het grootste aandeel 
gehad in de bevrijding van de zojuist 
genoemde provincies Zeeland, Gelder-
land, Overijssel, Drenthe, Groningen 
en Friesland. Nergens in Nederland 
is zo hard gevochten voor onze 
bevrijding als in die provincies. In de 
provincies Limburg en Noord-Brabant 
is eveneens strijd geleverd, in Limburg 
vooral door de Amerikanen en in 
Noord-Brabant door de Amerikanen, 
Britten en Polen. De bevrijding van 
de provincies Utrecht, Noord-Holland 
en Zuid-Holland verliep heel anders. 
Die provincies kwamen vrij doordat 
Duitsland het bevel van de geallieer-
den tot capitulatie in Nederland op 

4 mei 1945 schriftelijk accepteerde. 
Dat bevel ging in op 5 mei 1945 om 
8.00 uur. De Duitsers hadden gedreigd 
om de Randstad onder water te zetten 
als de geallieerden de Grebbelinie 
zouden oversteken. De afschuwelijke 
gevolgen daarvan voor de inwoners 
van West-Nederland hebben de geal-
lieerden niet aangedurfd. Vandaar dat 
het westen als laatste vrijkwam.

Kindertransporten
Hoe kwam ik ertoe om dit boek over 
een Canadese soldaat, een Canadees 
bataljon en een Canadese Infanterie-
divisie te schrijven en waar haalde ik 
de informatie vandaan? Dat was het 
gevolg van vier geheel onvoorziene 
gebeurtenissen. Het begon in februari 
2012 toen René Swane mij bij een 
lunch in De Biltse Hoek vertelde dat 
zijn broer en zus in de Hongerwinter 
op een fiets met houten banden van 
Utrecht naar Joure waren gereden 
en daar door Douwe Egberts in 
gastgezinnen waren ondergebracht. 
Daar wilde ik als oud-DE-er meer van 
weten. Ik vertelde het aan mijn fiets-
vriend Jan Jansen. Hij raadde mij aan 
om een van de vrachtwagenchauffeurs 
te vinden, die begin 1945 uitgehon-
gerde kinderen achterin een vracht-
wagen naar Joure had gebracht. Dat 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Tal van telefoontjes heb ik gepleegd 
met oud-collega’s. Uiteindelijk kwam 
ik uit bij Jan van der Sijst, die mij 
zei: “Dan moet je bij Diemel wezen. 
Diemel woont in Venray dichtbij zijn 
dochter. Ik heb het telefoonnummer 
van zijn dochter.”
Twee weken later zaten Jan en ik 
bij de heer Diemel (toen 94 jaar) en 
zijn dochter Desiree. De heer Diemel 
vertelde ons alles over de 10 tochten 
die hij en zijn collega’s met tientallen 
kinderen hadden gemaakt. In totaal 
zijn 390 kinderen uit Utrecht naar 

Joure gebracht en nog eens 240 uit 
Amsterdam. Jan maakte daarvan een 
indrukwekkend verhaal en plaatste 
dat in De Oud Utrechter. Dat maakte 
bij velen herinneringen los aan de 
periode, die zij in de Hongerwinter 
als klein kind in Joure of dichtbij 
Joure in een Fries gastgezin hadden 
doorgebracht. Tal van brieven en 
e-mails werden aan de redactie van 
De Oud Utrechter gestuurd. Dat werd 
de aanleiding om eerst bij Douwe Eg-
berts in Utrecht en later in Joure een 
bijeenkomst te organiseren waarvoor 
de briefschrijvers werden uitgenodigd. 
De heer Diemel was er in Utrecht bij. 
Hij vertelde hoe de tocht in het donker 
over oude wegen naar Joure verliep 
(minstens 7 uur). Jan Jansen liet ieder 
vertellen hoe zij de Hongerwinter 
hadden doorgemaakt. Er kwamen veel 
schrijnende verhalen los. In Utrecht 
nodigde ik hen uit om hun naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres 
op een vel papier te noteren als ze 
graag weer contact wilden krijgen met 
de kinderen uit hun gastgezin van toen 
in of bij Joure. Hetzelfde gebeurde op 
de bijeenkomst in Joure, maar daar 
vroeg ik om belangstelling voor een 
contact met hun hongerwinterkind uit 
Utrecht. In Joure heb ik Wim Slinger 
ontmoet. Wim was destijds bij de 
familie Oenema in Sintjohannesga 
ondergebracht. Wim is een van de vijf 
Hongerwinterkinderen die ik in 2012 
heb geïnterviewd. Toen Wim eind juni 
1945 thuiskwam in Utrecht, kon hij 
vanuit de bovenwoning van zijn ou-
ders uitkijken op een schoolplein met 
daarachter de Handels Avond en Dag-
school. Van 13 juni tot 27 juli 1945 
waren daar Canadezen gehuisvest, 
waaronder Roy Armstrong De vader 
van Wim had al kennisgemaakt met 
Roy Armstrong. Hij kwam regelmatig 
bij de familie Slinger aan huis. Wim 
heeft Roy Armstrong toen regelmatig 
ontmoet.   

Naar Utrecht
In 1994 vond Wim dat Roy Armstrong 
het feest van 50 jaar Bevrijdingsdag 
moest bijwonen. Hij stuurde een brief 
naar het ouderlijk adres van Roy Arm-
strong in Regina maar daar woonde 

hij niet meer. Dan maar een verzoek 
aan de Regina Leader Post, de grootste 
krant in Regina, voor een Opsporing 
Verzocht-actie. Binnen een paar we-
ken ontving Wim een enthousiaste re-
actie van Roy uit Saskatoon, de een na 
grootste stad van Saskatchewan. Roy 
is in 1995 samen met zijn zoon Tom 
naar Nederland gekomen en heeft op 
het Utrechtse stadhuis de feestelijkhe-
den meegemaakt. Hetzelfde gebeurde 
ook in 2000 en 2005. De ene keer bij 
burgemeester Opstelten en de andere 
keer bij burgemeester Brouwer-Korff. 
Op 15 juni 2015 is Roy Armstrong 
op 96-jarige leeftijd overleden. Dat 
hoorde ik van Wim met wie ik contact 
ben blijven houden. Ik kreeg van hem 
het e-mailadres van zoon Tom en 
schoondochter Brenda, die ik met het 
verlies van hun vader en schoonvader 
heb gecondoleerd. Daarbij vroeg ik 
hen om informatie voor een artikel in 
De Oud Utrechter ter herinnering aan 
Roy Armstrong. Ik kreeg veel meer 
informatie dan ik ooit had kunnen 
dromen. Het belangrijkste waren twee 
pagina’s waarop alle verblijfplaatsen 
stonden waar Roy Armstrong tussen 
6 juni 1944 en 13 juni 1945 had over-
nacht. Daarmee kon ik de route van 
zijn veldtocht vaststellen.

Veldtocht
Dankzij interviews van Roy Arm-
strong in de lokale krant van Saska-
toon en op het Canadese internet, het 
boek ‘Up the Johns’ over The Royal 
Regina Rifles, informatie van de twee 
Nederlandse bevrijdingsmusea, vele 
Nederlandse boeken en internet sites 
met specifieke informatie over ge-
beurtenissen in het laatste oorlogsjaar 
kreeg ik voldoende informatie om 
het boek over de veldtocht van Roy 
Armstrong te gaan schrijven. Het 
boek gaat vooral over de veldslagen 
en bevrijdingsacties in het laatste 
oorlogsjaar waarmee wij onze vrijheid 
hebben teruggekregen, te begin-
nen bij de invasie in Normandië en 
helemaal doorlopend tot de verovering 
van Delfzijl. Niet alleen komt elke 
veldslag in Noord-West Frankrijk, 
België en Nederland, maar ook de 
slag om het Rijnland tussen de Maas 

en de Rijn en de Oversteek over de 
Duitse Rijn in drie delen aan de orde. 
Het begint telkens met de strategie 
achter de betreffende veldslag, vast-
gesteld door het opperbevel van het 
1e Canadese leger, vervolgens over 
de tactische uitvoering daarvan door 
de brigades en bataljons van de 3e 
Canadese Infanteriedivisie en tenslotte 
over de specifieke bijdrage van het 
Regina Rifles bataljon en de rol van 
Roy Armstrong daarbij. Ook komen 
gevechtsacties van andere geallieerde 
strijdkrachten en bijzondere politieke 
gebeurtenissen, aan de orde, indien die 
in het laatste oorlogsjaar plaatsvonden 
en eveneens van groot belang waren 
om de algehele capitulatie van Duits-
land af te dwingen.

Monument
In 1982 hebben de Regina Rifles het 
predikaat Royal ontvangen uit handen 
van koningin Elizabeth als teken van 
waardering voor hun inzet in Wereld-
oorlog 1 en 2 in Europa. Daarnaast 
hebben de Fransen op het strand van 
Juno Beach bij Courseulles-sur-Mer 
een monument geplaatst ter herin-
nering aan de 459 Regina Rifles die in 
het laatste oorlogsjaar zijn gesneu-
veld. Indrukwekkende uitingen van 
dankbaarheid voor hetgeen de Regina 
Rifles in het laatste oorlogsjaar in ons 
belang hebben gedaan..   Kortgeleden 
hebben mijn uitgever G@H Boeken 
B.V en ik overeenstemming bereikt 
over de tekst en foto’s van het boek. 
Door de opzet en het gebruik van 
Canadese bronnen is sprake van een 
uniek boek over het laatste oorlogs-
jaar. Met de daarin afgedrukte foto’s 
krijgt U een goed beeld hoe Frankrijk, 
België en Nederland in 1944 en 1945 
zijn bevrijd. Ook ziet u beelden van 
wat onze voorouders in het laatste 
oorlogsjaar in Nederland hebben mee-
gemaakt en hoe ze van de Bevrijding 
hebben genoten. Het boek is bij 150 
boekhandels in Nederland te koop en 
ook online te verkrijgen. Op de web-
site van uitgever www.gunsathome.nl 
vindt U de benodigde informatie.

Louk Verwer
l-verwer@planet.nl

Boek over veldtocht Canadese bevrijders
Op 6 juni 2019 was het 75 jaar geleden dat de Amerikanen, Brit-
ten en Canadezen op een van de zes invasiestranden in Norman-
dië aan land gingen. Juno Beach bij Courseulles-sur-Mer was 
het invasiestrand voor de Canadezen. Roy Armstrong reed die 
morgen met zijn jeep om 9.00 uur het strand op. Nog dezelfde 
dag zijn niet alleen Juno Beach maar daarachter ook de kust-
plaats Courseulles-sur-Mer en een 10 kilometer diep gebied door 
de Canadezen veroverd. Daarmee was een aanzienlijk bruggen-
hoofd al op de eerste dag gevormd.
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Afbeelding van de intocht van de geallieerden (Polar Bears) tijdens de bevrijding van de stad Utrecht, vermoedelijk op de Biltstraat. (foto: C. Raue sr./
Het Utrechts Archief)

Afbeelding van brenguncarrier met militairen en vrouwen op de Stadhuisbrug te Utrecht tijdens 
de intocht van de geallieerden. (foto: Het Utrechts Archief)
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Utrecht bouwt 1945-1975

Dit boek geeft een prachtig tijdsbeeld en 
een overzicht van alle ontwikkelingen 
in en rond de stad Utrecht, waar in deze 
periode diverse uitbreidingswijken 
verrezen. Het boek is geschreven en 
samengesteld door Arjan den Boer, 
Bettina van Santen en Ronald Willemsen in samenwerking met 
de gemeente Utrecht.

 

Echte Dom-sokken

Het is nu al een echte hit onder 50-plus-
sers (en jongeren!): echte Dom-sokken! 
Deze sokken met de afbeelding van de 
Utrechtse Dom erop zijn verkrijgbaar in 
de maat 39-42 en de kleur blauw. Om 
met beide voeten op z’n Utregs in je 
schoenen te staan. Leuk voor jezelf of als cadeautje!

 

Utrechts Kleurboek

Tekeningen inkleuren is weer helemaal 
hip bij jong en oud. Dat blijkt ook uit de 
populariteit van het ‘Utrechts Kleur-
boek’, 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: 
 

Ja, ik bestel:

Was getekend 
Anton Pieck

Prachtig geillustreerd 
boek met werk van 
de beroemde teke-
naar Anton Pieck. 
De tekeningen zijn 
gerangschikt op thema’s, zoals oude ambachten, schilderachtige 
straatjes, feesten, stadsgezichten en wintertijd. Het boek heeft 
een harde kaft en telt 128 pagina’s. Ook leuk als geschenk!

 

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!

 

Het Ramblers Dansorkest 
(1944) -
Hilversum Expres(s) (CD)

De nieuwe Doctor Jazz CD 
is uit. Hij bevat de voor de 
swingliefhebbers interessante 
opnamen van The Ramblers 
voor Decca in 1944 en enkele niet eerder uitgegeven opnamen 
van The Ramblers voor de Nederlandsche Omroep en GTB.

 

 

€ 24,95 € 14,95 € 10,00

€ 19,95 € 16,95 € 17,95

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.

In het pas verschenen boek ‘Utrecht 
bouwt, 1945-1975’ geven Arjan den 
Boer, Bettina van Santen en Ronald 
Willemsen een mooi tijdsbeeld en 
goed overzicht van alle ontwikkelin-
gen in de stad.
Het was een tijd vol optimisme over 
de modernisering van de stad. Dit uitte 
zich in het idealisme van de ‘wijk-

gedachte’ en innovaties in de bouw. 
Utrechtse architecten als Gerrit Riet-
veld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans 
en Helene Hulst-Alexander verrijkten 
de stad met moderne architectuur. Ook 
kunstenaars leverden een belang-
rijke bijdrage aan het aanzien van de 
nieuwe Utrechtse wijken, waaronder 
Jan Boon en Pieter d’Hont.

Het verhaal over de Utrechtse wijken, 
gebouwen en architecten uit de peri-
ode 1945-1975 wordt in dit boek voor 
het eerst uitgebreid verteld dankzij 
nieuw onderzoek en interviews met 
nabestaanden en oud-collega’s van 
architecten en kunstenaars. Door dit 
rijk geïllustreerde boek zal de lezer 
met een andere blik gaan kijken 
naar de naoorlogse architectuur en 
stedenbouw. 

Het boek telt 184 pagina’s en kost 
24,95 euro. Het is te bestellen via de 
bestelbon op deze pagina en via de 
webshop op www.deoud-utrechter.nl

 

Utrecht bouwt 1945-1975
Utrecht werd in de wederopbouwperiode mede gevormd tot de 
stad van vandaag. Uitbreidingswijken als Kanaleneiland, Over-
vecht en Tuindorp-Oost verrezen onder gemeentelijke supervisie, 
terwijl ondernemers nieuwe bedrijfspanden en kantoren lieten 
bouwen. Moderne winkelcentra weerspiegelden de groeiende 
welvaart en de oude binnenstad moest worden ‘opengebroken’ 
om het autoverkeer ruim baan te geven.

Utrecht bouwt 1945-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

Echte Dom-sokken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Utrechts kleurboek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00

Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95

111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,95

Het Ramblers Dansorkest 1944 - Hilversum Expres(s) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95

Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

Oma kan je nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

Nederland Museumland . De gids voor cultuurliefhebbers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99

Amsterdam-Utrecht . Van Rhijnspoor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95



Het was voorjaar 1934 en mooi weer 
in de Geraniumstraat. Daar werd op 
16 april een jongen geboren. De zoon 
van het echtpaar Kuipers. Hij kreeg de 
naam Hiddo, van Friese afkomst en 
omdat zijn grootvader uit Sneek ook zo 
werd genoemd.

Oorlogsjaren
Na enkele jaren verhuisden we naar 
de Rivierenwijk, een woning in de 
Jekerstraat. Vader was in dienst van de 
gemeentepolitie en moeder huisvrouw, 
want echtgenotes hadden in die tijd 
geen baan buitenshuis. Het gezin 
groeide uit met nog twee zonen en 
twee dochters, waarvan er een al vrij 
snel overleed. De levensomstandighe-
den gedurende de oorlogsjaren waren 
in vele opzichten moeilijk. Vader wilde 
niet onder het gezag van de vijand 
werken en dook onder. Moeder had de 
zware taak de kinderen op te voeden 
met schaarse middelen. Mede dankzij 
de steun van politiecollega’s, onder 
andere inspecteur Kiers, heeft ze het 

gered en kon in mei 1945 met z’n allen 
de bevrijding worden gevierd.

Onderwijs en dienstplicht
Mijn levensverhaal gaat verder met 
het volgen van onderwijs op de 2e Da 
Costaschool aan het Merwedekanaal. 
Vervolgens naar de Chr. HBS aan de 
Nieuwe Gracht en daarna een afge-
ronde studie Mechanische Technologie 
aan de HTS in de Kievitstraat.

Luchtmacht
In afwachting van de militaire dienst-
plicht, heb ik een half jaar les gegeven, 
in de theoretisch technische vakken, 
aan de LTS in de Hengeveldstraat. In 
1957 werd ik ingelijfd bij de Konink-
lijke Luchtmacht. Na het volgen van de 
officiersopleiding, kreeg ik een techni-
sche functie op vliegveld Soesterberg.

naar Texas
Na enige tijd, waarin het huwelijk 
plaatsvond en we met een prachtige 
dochter werden verblijd, kwam ik in 

aanmerking voor een speciale studie 
van ruim een jaar in Texas. Vrouw en 
dochtertje mochten mee. Echter zat er 
wel de verplichting aan vast een aantal 
jaren bij te tekenen. Dat gebeurde 
en de uitzending werd een feit. Een 
geweldige ervaring in een fantastische 
omgeving. Na het behalen van het di-
ploma volgde een plaatsing voor 7 jaar 
bij de Geleide Wapens in Duitsland, 
eveneens een onvergetelijke periode.

Papierindustrie
Het werd toen wel duidelijk, dat er 
voor mij geen militaire carrière was 

weggelegd. Bovendien had mijn civiele 
studie destijds niet de bedoeling een 
militaire loopbaan te volgen. Dus sol-
liciteren en een aantrekkelijke job in 
de papierindustrie geaccepteerd. Tijd 
genoeg om twee jongens op de wereld 
te zetten. Er werd mij een interessante 
baan bij het Gevu werd aangeboden. 
De beslissing was snel genomen. Een 
aantal jaren terug naar de stad, waarin 
ik geboren en getogen was.

Promotie
Een aantrekkelijke promotie bood 
de kans in dienst te treden bij de 

provinciale overheid van Overijssel. 
Er moest met de drie kinderen naar 
Zwolle worden verhuisd. Daar werd de 
pensioenleeftijd bereikt en de kinderen 
vlogen uit. Een nieuwe tijd brak aan.

In Dronten kon een huis worden 
gebouwd op de Golfresidentie. Tot op 
heden een plek om te genieten van vrij-
heid en hobby’s. Zo beoefen ik onder 
andere het golfen en de koorzang. 
Wellicht kan en mag dat nog jaren 
voortduren.

Hiddo Kuipers

Utrechter via Zwolle naar Dronten
Hiddo Kuipers en Douwe Jacob van Marum zijn twee oud-Utrecht-
se vrienden, die elkaar op latere leeftijd leerden kennen als leden 
van het Nationaal Concert Mannenkoor (NCM) in Dronten. Hun 
levens bleken ook nog met elkaar verbonden. Hiddo als zoon van 
een oud-politieman en en Douwe Jan met een politieverleden. 
“Via De Oud-Utrechter en sociale media blijven we op de hoogte 
van veel rond het aloude “stadsie Utreg”. Op deze pagina vertel-
len ze allebei een belangrijk deel van hun levensverhaal. Om te 
beginnen Hiddo Kuipers.
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Leerlingen van de HTS aan de Kievitstraat, waaronder Hiddo Kuipers

Ik volgde diverse opleidingen, van 
lagere school tot enige jaren rechten-
studie. Mijn propedeuse behaalde ik 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en ik boemelde nog enige jaren aan 
de Universiteit van Utrecht. Ik werkte 
enige jaren op een fabriekskantoor in 
Driebergen, veranderde ineens van 
baan en werd bakkersknecht, waarbij 
ik een avondcursus volgde aan een 
Ambachtsschool in de Schoolstraat 
in Utrecht. Waarschijnlijk brachten 
de oorlogsjaren een soort onrust in 
mij, want van bakkersknecht werd ik 
kok op de Kustvaart. Ik behaalde het 
koksdiploma in Groningen. Na twee 
jaren Kustvaart tekende ik voor zes 
jaren bij de Koninklijke Marine, sa-
men met mijn maat Evert Willebrands, 
wonende in de Verlengde Hoogra-
venseweg in Utrecht.
In die marinejaren deed ik aan boord 
van het fregat ‘Van Zijll’ mee aan een 
vredesmissie van de VN in de wateren 
rond Korea. Hierna volgde een vlag-
vertoon-wereldreis, waarbij het schip 

tientallen landen aandeed. We voeren 
door het Suez-kanaal naar Japan en 
kwamen via de Indische Oceaan door 
het Panama-kanaal weer thuis. Verder 
voer ik ook op het vliegdekschip 
‘Karel Doorman’ en op de kruiser ‘De 
Zeven Provinciën’. In 1958 verlieten 
zowel Evert als ik de Marine.
Na die zes jaren moesten we weer 
wennen aan de burgermaatschappij 
en we zochten werk in Utrecht. We 
hadden geen vastomlijnd plan over 
wat we zouden gaan doen. We wilden 
wel samen aan het werk, wat het ook 
zou zijn. We pakten het eerste het 
beste baantje aan, want ik was inmid-
dels getrouwd en er moest dus geld 
op de plank komen. Hoe eerder hoe 
beter. Samen gingen we werken in de 
Utrechtse metaalwarenfabriek Neer-
landia aan de Verlengde Hoogravense-
weg waar we op de afdeling prikkel-
draad te werk werden gesteld. Wel iets 
anders dan we bij de Marine gewend 
waren. Na de eerste kennismaking 
werden we aan het werk gezet. Evert 

werd hoger ingeschat dan ik en kwam 
in een schone afdeling terecht. Voor 
mij hadden ze een aparte, volgens 
de ploegbaas zeer verantwoordelijke 
baan. Los prikkeldraad in een zout-
zuurbad dompelen. Dat prikkeldraad 
sloeg in alle hevigheid terug. Onder de 
krassen en bloedende wonden kwam 
ik ‘s avonds thuis. Dat hield ik niet 
lang uit. En na twee weken stopte ik 
en zei de fabriek vaarwel. Er was vast 
wel iets beter te krijgen.

Politie
Ik meldde me aan bij de gemeente-
politie en werd na enige testen en een 
keuring aangenomen. De opleiding 
in 1958/59 aan de politieschool aan 
de van Zijstweg in Utrecht was de 
volgende stap en daarna werd ik op 1 
januari 1960 aangesteld als agent van 
politie en geplaatst aan het Hoofd-
bureau van Politie, Paardenveld ( het 
‘Woutenkit’) in Utrecht. Ik verhuisde 
met mijn vrouw en zoontje in Utrecht 
naar de Trumanlaan, achter het Ho-
meopathisch Ziekenhuis. Op vier hoog 
in een nieuwe flat, voor 53 gulden 
per maand. Later bouwde ik met col-
lega’s en burgers onze eigen huizen in 
Overvecht aan de Fideliodreef en de 
La Bohemedreef, als lid van de vereni-

ging POBU (politie-burgers).
Bij de politie maakte ik onder andere 
kennis met adjudant Kuipers, de vader 
van mijn huidige vriend Hiddo. (die ik 
toen nog niet had ontmoet, maar later 
leerde kennen bij het Nationaal Con-
cert Mannenkoor in Dronten). Voor 
zover ik me kan herinneren was hij 
toen chef van de afdeling Kinderpoli-
tie en Zedenpolitie. Als agent ontweek 
je zoveel mogelijk een adjudant. Niet 
lang daarna ging adjudant Kuipers met 
vervroegd pensioen. Ik ging verder 
aan mijn 33 jarige politieloopbaan in 
Utrecht en diende met veel plezier 
bij de Surveillancedienst aan diverse 
bureaus, in de politiepost aan de Johan 
Wagenaarkade, bij de Vreemdelin-

gendienst, in het Berichtencentrum, 
als chef van de afdeling Bijzondere 
Wetten, waar ik samen met een jurist 
van de gemeente diverse malen de 
gemeente Utrecht bij de Raad van 
State in Den Haag vertegenwoordigde, 
en bij de staf Surveillancedienst, aan 
het eind van mijn loopbaan. Wel moet 
me van het hart, dat ik als agent en 
hoofdagent bij de surveillancedienst 
de mooiste jaren van mijn Utrechtse 
politietijd heb beleefd. Op straat, dicht 
bij het Utrechtse publiek. In 1991 ver-
liet ik het korps als adjudant met een 
afscheidsfeestje bij ‘Dikke Dries’.

Douwe Jacob van Marum

Van marinekok tot politieman
Op 1 augustus 1931 werd ik, Douwe Jacob van Marum, als 
25.000ste inwoner van Zeist geboren. Mijn vader, die in het Frie-
se Tzum timmerman/aannemer was, had zijn gezin, toen nog be-
staand uit man, vrouw en drie zoons, een paar jaar daarvoor uit 
Friesland meegenomen naar Zeist, onder de rook van Utrecht.

Adjudant Douwe Jacob van Marum, tweede van rechts
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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

Voor informatie/boekingen:

Tel. 0172 - 46 96 96
www.vandervalkvakanties.nl

VAN DER VALK

HOTEL HOUTEN

GEZOCHT:
NACHTPORTIER

Voor Hotel Houten zijn wij op zoek naar een part-time 
en full-time nachtportier.

Gastgericht, zelfstandig, flexibel, computerervaring en 
een rustig karakter zijn belangrijke kenmerken.

Opleiding wordt intern verzorgd.

De werktijden zijn van 23.00 tot 7.00 uur 

Mail je C.V. en motivatie naar:
Dht. van Bruck  |  info@QHS.nl

meer info op: www.QHS.nl

Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een 
inbouwapparaat in uw keuken defect is? Wie kunt 
u bellen voor reparatie of vervanging? Ruth en zijn 
medewerkers geven u daar  het antwoord op. Zij hebben 
een uitstekende servicedienst en zijn heel deskundig 
als het om vervanging gaat. In de winkel vindt u een 
grote collectie inbouwapparaten van diverse merken en 
prijzen, voldoende om u de meeste mogelijkheden te 
laten zien die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth 
houdt niet van opdringerigheid, maar wil onder het genot 
van een kopje koffie of thee graag met u meedenken. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van 

wasmachines, koelkasten 
en vriezers de laatste 
jaren ontwikkeld tot een 
betrouwbare specialist op 
de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth 
Nagel: ‘Je moet creatief 
zijn bij het vervangen van 
oude apparatuur en extra 
service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet 

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe 
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis 
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als 
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan 
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de 
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskundige 
monteur dat graag tegen vooraf afgesproken kosten. 
Vervelende verrassingen daar houden onze klanten 
niet van, ontzorgen natuurlijk wel. 

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel 
plezier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt 
u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de 
nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op 
onze website. Mocht u na de levering een vraag of 
storing hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth 
en zijn medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service met 
persoonlijke aandacht!

Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!

U kunt bij deze “vergeten” groep werkzoekenden, 
uw personeels-advertentie onder de aandacht 
brengen. De Oud-Utrechter is de grootste krant in 
de regio voor de 50 plus doelgroep, met een 
oplage van 55.300 exemplaren en een bereik van 
ruim 168.000 lezers.

Meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden 

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

UU

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

OP VOORRAAD

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 • RIKKOERT.NL

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD



Geschiedenis
De Burgerscholen der Nederlands 
Hervormde Gemeente werden opge-
richt in 1859, als streng gescheiden 
jongens en meisjesscholen voor lager 
onderwijs en ULO. De scheiding 
duurde tot 1953 voor de lagere school 
en zelfs tot 1970 voor de ULO.
Als bijvoorbeeld door de meisjes een 
zangspel werd opgevoerd, mochten de 
jongens komen kijken, veilig zittend 
op afstand in de aula van de school. 
Maar in de pauze dreigden natuurlijk 
ernstige gevaren. Dus werden de 
meisjes tijdens de pauze opgesloten in 
een lokaal.

Regelgeving rond 1900
Nu volgt een bloemlezing uit de 
notulen van personeelsvergaderingen 
rond 1900.

- Bij het overblijven zullen de onder-
wijzeressen er op letten, dat kinderen 
aangenaam bezig zijn met spelletjes of 
wat dan ook.

- Zij mogen wel schooltje spelen, 
maar niet, dat zij daarbij stout zijn, 

niet moedertje spelen, drukke spelen, 
klimmen en zich verschuilen achter 
het bord of in een hoekje, wat ook 
verboden moet worden.

- De kinderen moeten vooral vriende-
lijk voor elkaar zijn.

- Het lopen op het Oudkerkhof vóór 
de schooltijden moet vooral verboden 
worden.

- Er zijn kinderen ontdekt, die verkeer-
de gesprekken hielden; het is nodig dat 
allen daarvoor waken; daarom moet in 
de klassen stilte verlangd worden.

- De meisjes die overblijven mogen 
geen boeken lezen die niet deugen. 
Ook mogen de kinderen niet te dicht 
bij elkaar zitten; dan worden ook zo 
licht verkeerde gesprekken gehouden.

- Om twee uur moeten de meisjes 
gaan, want zij moeten om kwart over 
twee zitten als de jongens komen.

- Wandelen in de klasse mag nooit 
langer duren dan vijf minuten en moet 

vlug en ordelijk geschieden.

- De kinderen zijn lang niet altijd 
beleefd in het groeten; velen groeten 
alleen hun eigen onderwijzeres en 
lopen de anderen in school en op straat 
voorbij; het is zeer nodig de kinderen 
ernstig op deze fout te wijzen.

- Er moet meer voortgang met het 
Frans gemaakt worden, bijvoorbeeld 
de juiste uitspraak “Passé défini”.

- Iedere leerling wordt met zichzelf 
vergeleken, niet de minst begaafde 
met de meer ontwikkelde.

- Het is nodig om altijd bij het schrij-
ven op de houding van de kinderen 
te letten; voeten naast elkaar, schrift 
recht voor het kind, de pennenhouder 
tussen 2e en 3e vinger in de richting 
van de regel. (opvallend dat geen 
woord wordt gerept over verplicht 
rechts schrijven, waar ik tot op mijn 
35e hinder van had).

- Bij het schoolbezoek moeten wij niet 
te lang op een antwoord wachten en 
ook maar zoveel mogelijk de goede 
leerlingen vragen.

Veel veranderd in ruim honderd jaar? 
U zeg’t.

Jan Hoogendoorn
hoogendoor.jan05@gmail.com

Meisjes werden in de pauze opgesloten
Tijdens mijn zoektocht naar een klassenfoto, ter illustratie van 
mijn vorige artikel over Koch, de winkel van Piet Serton, kwam 
ik een boekje tegen over de Dompleinschool. Uitgegeven tijdens 
een reünie in 1984, in het kader van het 125 jarig jubileum.
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Leerlingen van de hervormde burgerscholen, in de volksmond wel de Dompleinschool genoemd

Een strak blauwe hemel vergezelde 
ons vanuit Utrecht, door Duitsland, 
Zwitserland en Frankrijk naar Italië en 
weer terug. We voelden ons bofkon-
ten! Ook toen we in ons kleine hotel 
in Italië aankwamen. De buschauffeur 
had ons onderweg al verteld dat het 
hotel gerund werd door een familie. 
Vader stond met een hulpkok in de 
keuken, moeder achter de bar en zoon 
en dochter bedienden in het restaurant. 
Het liep daar als een geoliede machine 
en ik dacht vanzelf terug aan de tijd 
toen mijn zusjes, broer en ik onze 
ouders hielpen om hun groentezaak 
draaiende te houden. We deden dat 
graag en ook hier in het hotel spatte 
het enthousiasme van de familie af. 
Wij waren met onze bus de enige gas-
ten en kregen alle aandacht en service 
die we maar konden wensen.

De excursies waren prachtig, we 

keken onze ogen uit. Er bloeiden al 
bougainvilles, er hingen sinaasappels 
en citroenen aan bomen en de zee was 
azuurblauw.

Op één van de dagen was een excursie 
naar Monaco gepland en die dag 
kregen we een echte gids in de bus, ze 
heette Paula. Ze was een oude rot in 
het vak. Wat kon die vrouw enthousi-
ast en vol humor vertellen Ze vertelde 
dat haar ouders met hun gezin heel 
lang geleden vanuit Zeeland naar Italië 
waren vertrokken om daar een nieuw 
leven op te bouwen.
Paula trouwde met een Italiaan en 
kreeg in de loop der jaren kinderen en 
kleinkinderen. Lees wat ze vertelde... 
´Ons huis is altijd vol, dames en heren. 
Als ik straks thuiskom zitten er altijd 
méér mensen aan tafel dan toen ik 
wegging en iedereen eet gezellig mee. 
Wij wonen buiten óf in de keuken. 

Een huiskamer is voor ons niet 
belangrijk, welnee, ons leven speelt 
zich voornamelijk buiten af. Ook 
een stofzuiger heb ik niet echt nodig. 
Ik heb allemaal kleine stofzuiger-
tjes rondlopen. Mieren, die eten de 
kruimels op die de kleinkinderen zo 
hier en daar op de grond laten vallen. 
Ramen lappen doe ik sporadisch, wij 
hebben luiken voor onze ramen dus….
vuil zien we niet zitten. Als ik werk 
belt mijn man me op om te vragen 
wat we eten en dan zeg ik altijd dat hij 
maar iets moet bedenken, je Paula is 
aan het werk. Ja hoor, hij eet toch óók 
mee! Nou dan!´
Ik hing aan haar lippen. Tussendoor 
vertelde ze enthousiast over de olijf-
boomgaarden, de kerken, kloosters en 
dorpjes in de bergen. Het liefst hoorde 
ik haar nog uren vertellen over haar 
leven in Italië, dat zo anders was dan 
vroeger in Zeeland.
We naderden Monaco, indrukwekkend 
veel op en in elkaar verweven gebou-
wen. Hoe hoger, hoe duurder. Hijs-
kranen tussen de toch al volgepropte 
wijken hezen bouwmateriaal omhoog. 
Ja, er was toch nog een gaatje over om 
er iets bij, op of aan te bouwen. De 
giga boten in de havens hadden een 
vermogen gekost. De bezitters zaten 

verveeld op het dek en bedachten waar 
ze hun geld nog meer aan uit konden 
geven.
We zagen de wisseling van de wacht 
bij het paleis van de Grimaldi´s en 
hoorden dat ze overigens op een niet 
al te nette manier aan de macht zijn 
gekomen. Natúúrlijk reden we óók 
nog over het parcours van de Grand 
Prix waar onze Max eerdaags weer 
overheen zou scheuren en zagen we de 
duurste auto´s voor het Casino staan. 
Dames met strakgetrokken gezichten, 
na hun onvermijdelijke ´facelifts´, 

strompelden op veel te hoge hakken, 
op weg naar wéér een modehuis.
´Kijkt u nog even goed dames en 
heren´, zei Paula, ´en kijk vooral ook 
naar de trieste gezichten, niemand 
lacht hier!´
Dat was de wijze les van Paula. Rijk-
dom maakt niet 
gelukkig!

Irene Kraaijen-
hagen

 

Een wijze les
Aan het begin van de lente gingen Cor en ik er een weekje tus-
senuit. We hadden een leuk 8 daags busreisje uitgezocht naar 
de Italiaanse Bloemen Rivièra. Het was wel een béétje vroeg om 
al een uitbundige bloemenpracht te verwachten, maar als je, zo-
als wij, écht even wilde VLUCHTEN , maakte dat niet zoveel uit. 
We zouden héél veel gaan zien en dáár verheugden we ons op. 
We gingen in ieder geval, Cannes, Nice, San Remo en Monaco 
bezoeken, een heerlijk vooruitzicht.



Reünie Plankstraat en Balk-
straat
Ik ben Johanna Boessen uit de Plank-
straat 22 te Utrecht. Ik woon nu al een 
aantal jaren in Purmerend .Er werd 
mij gevraagd of ik een reünie wilde 
regelen uit bovengenoemde straten. 
Ik weet niet hoe ik iedereen kan 
bereiken dus probeer ik het via deze 
weg. Deze krant heb ik gekregen van 
mijn schoonzus Wil van Rijswijk (ook 
uit de Plankstraat nr 1) die getrouwd 
was met mijn broer Hans Geerst, die 
twee maanden geleden overleden is. 
Ik wil proberen veel mensen te be-
reiken maar ik denk dat veel mensen 
er al niet meer zijn. Ik weet zelf niet 
veel mensen meer die daar woonden. 
Zoals fam. Gerwig, fam. Hoonte, fam. 
Roelofs, fam. Driehuis, fam Kastrop, 
fam. Vonk. Het zou gezellig zijn om 
na al die jaren weer (als mensen hier 
behoefte aan hebben) elkaar weer te 
zien en te spreken. Daarom doe ik 
deze oproep. Laten we dit afspreken 
als ik voor augustus minder dan 20 
mensen heb, dan gaat het niet door. 
Maar ik hoop ook dat er mensen zijn 
die weten waar de reünie gehouden 
kan worden en het niet zo duur is. 

Want zoals overal moet er wel wat zijn 
voor een hapje en een borreltje. Dus: 
als jullie wat weten en mensen kennen 
uit de Plankstraat en Balkstraat bericht 
mij dan. Ik hoop dat er voldoende 
animo is.

Johanna Zutt-Boessen
Jzutt@upcmail.nl

Literaire wandeling
Woensdag 26 juni 2019, 19.30 uur 
start Gilde Utrecht-rondleider Johan 
Steen met de themawandeling: Lite-
raire wandeling op het Domplein bij 
het verzetsmonument. En u kunt mee. 
De wandeling gaat langs verschillende 
plekken met literaire uitingen ge-
schreven, gebeiteld of geschilderd op 
muren, pilaren en andere vlakken. Dit 
aangevuld met andere uitingen in ge-
schriften over de mooie stad Utrecht. 
U kunt inlichtingen krijgen en zich 
voor deze wandelingen aanmelden op 
werkdagen tussen 14.00 en 16 uur op 
tel. 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.

Vakantieverhalen
De zomer komt er aan en dus is het 
in De Oud-Utrechter weer tijd voor 
vakantieverhalen. Vanaf het vol-
gende nummer willen we daar mee 
uitpakken. Uw bijdragen zijn weer 
van harte welkom. Heeft u een leuke 
reis- of vakantieanekdote? Mail ons 
of zet ‘m op papier en stuur ‘m ons, 
liefst met een leuke foto erbij. Probeer 
het qua omvang van het verhaal een 
beetje binnen de perken te houden. 
Stuur uw schrijfwerk naar: info@
deoud-utrechter.nl of naar Redactie De 
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht.

Repair Café Overvecht
Zaterdag 15 juni (14.00-17.00 uur) 
is er nog één kans om reparatiehulp 
te krijgen bij Repair Café Overvecht. 
De laatste mogelijkheid dus om een 
scheur in een korte broek weg te 
werken, de ventilator weer op gang 
te krijgen of de handrem van de fiets 
beter af te stellen. Alles wat je mak-
kelijk naar het Repair Café vervoert, 
wordt aangepakt. De meeste reparaties 
slagen. Dus kapotte spullen direct 
weggooien? Mooi niet! Toegang tot 
het Repair Café is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. En iedereen is welkom! Loca-
tie: Buurthuiskamer Burezina, Jeanne 
d’Arcdreef 1. Meer informatie via 
e-mailadres repaircafe@thelivingtree.
nl. Na de zomervakantie worden de 
repareerbijeenkomsten op 21 septem-
ber weer opgepakt. De website www.
repaircafe-utrecht.nl bevat informatie 
over alle Repair Cafés in de stad 
Utrecht.

Meezingerij
Zondagmiddag 30 juni is er weer een 
Utrechtse Meezingerij in café van 
Wegen aan de Lange Koestraat 15 
in Utrecht. De muzikale begeleiding 
is deze keer van Greetje de Oude. 
Tijdens de meezingerij, die elke laatste 
zondag van de maand van 16.00 tot 
19.00 uur wordt gehouden, mag ieder-
een komen meezingen met bekende 
nummers. De toegang is gratis.
De Utrechtse Meezingerij heeft als 
doel samen eenstemmig het populaire 
Nederlandstalige lied te zingen met 
een zo laag mogelijke drempel! De 
meezingers worden bij de meezingerij 
begeleid en ondersteund door ervaren 
muzikanten en voor de teksten zijn 
tekstbundels van aanwezig.
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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.

Oproep: beeldmateriaal Slot 
Zuylen in de jaren ‘70 gezocht
Heeft u kasteelmuseum Slot Zuylen 
in Oud-Zuilen in de jaren zestig of 
zeventig bezocht? Dan zou u ons 
misschien kunnen helpen! Onlangs is 
de themarondleiding Cold Case Slot 
Zuylen geopend in Slot Zuylen. Met 
de themapresentatie blikt het Slot terug 
op een dramatische gebeurtenis in de 
recente historie van het kasteel: een 
wapenroof uit 1977. Naast een reeks 
antieke voorwerpen, is toen bijna de 
gehele wapencollectie van de vroege 
adellijke bewoners in de bewuste nacht gestolen.
Een Cold Case is een misdrijf die uitgebreid is onderzocht, maar waarbij geen dader is gevonden. Speciale cold-
caseteams van de politie richten zich op dit soort onopgeloste zaken, vaak op basis van informatie die na jaren plotse-
ling wel op zijn plek valt. Zoals blijkt uit diverse succesverhalen in de media, levert dat vaak zelfs na decennia toch 
resultaat op.
Eind 2018 werden maar liefst twee van de gestolen zwaarden teruggevonden. Met de themapresentatie hoopt Slot 
Zuylen nu nieuwe aanwijzingen te krijgen over de inbraak en de mogelijke verblijfplaats van de andere wapens. Alle 
tips die tot informatie leiden zijn welkom. Zo zijn we op zoek naar oude foto’s van het interieur van het Slot, om meer 
beeldmateriaal van de gestolen voorwerpen te verkrijgen? Of misschien heeft u iets gehoord over de wapenroof of 
heeft u tips die mogelijk met een verblijfplaats van de voorwerpen te maken zou kunnen hebben? Slot Zuylen ontvangt 
uw foto’s en aanwijzingen graag. U kunt ons bereiken via coldcase@slotzuylen.nl of telefonisch via 030-2440255.

 

 

Melkfabriek
Hier een foto van de werknemers van de melkfabriek uit de Bankastraat. Vroeger was dat de melkfabriek van de familie 
van Schaik. Wie weet het nog enn kan men hier meer over vertellen? Wellicht herkent u bekenden die erop staan.

Harry van Staa
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Utrecht Rond Pinksteren
Midden jaren zestig leerde ik mijn 
echtgenote kennen. In de weekenden 
gingen we altijd de stad in, voorname-
lijk wijk C naar verschillende kroegen. 
Zo had je de Zanzibar. Daar stond 
Gerrit of Gerard Tomassen achter de 
toog, Rond de Pinksterdagen zong hij 
altijd ‘Op een mooie Pinksterdag’. 
Maar ook ‘Ik ben Gerrit’. Dan zeiden 
wij met zijn allen ‘verstop je, de 
wouten zijn in de buurt’. In die tijd 
werd er wel eens gevochten, maar na 
de matpartij bood je maar een drankje 
aan in de Willemstraat, bij patatzaak 
Subee. Goede patat en snacks, In 
1968 trouwde we na 2 jaar samenwo-
nen, Meneer pastoor stond vaak aan 
de deur in de samenwoontijd. Mijn 
vrouw was katholiek. Dit werd ik op 
een gegeven moment zat, want hij zei: 
jullie leven in zonde. Waarop ik ant-
woordde: maar wel een lekkere zonde. 
Hij is nog maar een keer geweest.

Gerard van Hal
tel. 06-11291189
GELOVAHA4244@hotmail.com

Ton en Jos bedankt
Na 40 jaar is er dan een einde geko-
men aan hun zaak aan de Gagelhof. 
Ton en Jos Jongerius gaan met pensi-
oen en verdiend Vroeger begonnen in 
de Vivo-zaak Berberdreef waren ze al 
gastvrij en erna overgegaan na de ver-

bouwing naar Vivant en daar was ik 
vaste klant. In de ochtend soms al om 
7 uur een krant halen of een peukje, 
Jos was daar altijd en meteen koffie of 
een praatje, meestal over FC Utrecht 
en vooral als ze verloren hadden kon 
jos wel even los breken. Ook voor 
kleinkids hadden ze altijd een praatje 
en Ton was een ander type dan Jos, 
Hij was altijd druk en niet echt in voor 
een babbel, maar oh zo vriendelijk. 
Dochter Roxanne van Ton was er ook 
vaak en die was ook zeer gastvrij en 
wat je ook nodig had bij Ton en Jos 
kon je dit kopen, van melkpan tot 
sigaretten. Nu na 40 jaar gaan jullie 
de zaak verlaten en genieten van een 
welverdiend pensioen en genieten van 
het leven. Opmerkelijk is dat geen 
enkele krant er aandacht aan besteed 
heeft dus ik als vast klant wil jullie 
namens vele klanten danken voor ser-
vice , gezelligheid en het praatje, maar 
nogmaals mannen geniet van jullie 
pensioen! Wat mij betreft verdienen 
jullie ene lintje maar dacht dan maar 
zo met een dikke handdruk en 
knuffel. Bedankt!

Cyriel Haggenburg
utregter@hotmail.com

DOS-memorabilia
Naar aanleiding van het artikel 
van de heer Brakkee uit Zwolle 
editie van dinsdag 28 mei 2019 

wil ik op persoonlijke titel reageren. 
Wij, de vier vrijwilligers van het 
FCU voetbalmuseum, die daar al 
vanaf 2005 werken, zijn er ook mee 
geconfronteerd eind 2015. Getracht 
is om zoveel mogelijk DOS materieel 
terug te geven. Er waren geen onderte-
kende bruikleen c.q. uitleenbewijzen. 
Helaas overal gezocht in het stadion, 
maar er was een deel van zijn DOS 
collectie niet meer terug te vinden. 
Jammer is, dat wij toen schriftelijk 
zijn uitgemaakt voor leugenaars, 
bedriegers en oplichters. Uiteindelijk 
is er door de Vrienden van FC Utrecht 
een behoorlijke financiële vergoeding 
aan Brakkee betaald. Tegenwoordig is 
in het voetbalmuseum en de diverse 
skyboxen alles betreffende FCU me-
morabilia digitaal vastgelegd.

Jeroen Haggenburg
Beheerder/Archivaris
jerhag_@hotmail.com
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

De broedmaand mei is alweer bijna voorbij

Dat bleek geen al te moeilijke opgave voor veel inzenders. Uit alle inzendingen hebben we weer drie prijswinnaars 
geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen voor het Museum Speelklok in Utrecht, het vrolijkste museum van 
Nederland. De prijswinnaars zijn: J.G. Telderman, Jopie Godee en mevr. J.J.F. Hoeke.

Voor de nieuwe puzzel hebben we opnieuw drie leuke prijzen in petto. Drie van de inzenders die de puzzel goed 

oplossen krijgen het enige echte Utrechts Kleurboek, 
gemaakt door Lucas van Hapert. Met tekeningen van 
o.a. de Dom, de Vismarkt en de Zadelstraat.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplos-
sing dan voor DONDERDAG 20 JUNI 12.00 UUR 
naar info@deoud-utrechter.nl of zorg dat uw oplos-
sing 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

Themanummer ‘Lust en liefde’ tijdschrift Oud Utrecht
Tot eind jaren zestig verzamelde de Utrechtse zedenpolitie de gegevens van 
homoseksuele burgers of inwoners die verdacht werden van homoseksuele 
neigingen. In 1967 telde de kaartenbak 2.200 namen. Bovendien maakte de 
politie actief jacht op mannen die in de buurt van urinoirs contact zochten 
of hadden met andere mannen. Ze werden aangehouden wegens openbare 
schennis van de eerbaarheid of seksueel contact met een minderjarige (onder 
de 21). De werkwijze van de Utrechtse zedenpolitie in de eerste decennia na 
de oorlog is een van de onderwerpen in het zojuist verschenen dubbeldikke 
themanummer ‘Lust en liefde’ van het historische Tijdschrift Oud-Utrecht. 
Nadruk in het nummer ligt op de periode 1900-1970 toen in de conservatieve 
kerkenstad Utrecht de zedelijke moraal nog verstikkender leek dan elders.

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. dik worden (toenemen); 7. voertuig om te leren rijden; 12. zuinig lampje; 13. verdieping; 14. kostuum; 15. kijktoestel; 17. motto 
of spreuk; 19. openbaar vervoermiddel; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. verbinding; 24. letterkundige; 27. over (langs); 
28. koraaleiland; 30. oude lap; 31. schaakterm; 32. hoofdkaas; 33. mannetjes bij; 35. iemand die steelt; 37. vogeleigenschap; 38. 
oogvocht (mv.); 41. Japanse munt; 42. watersporter; 44. vredesvogel; 46. dapper persoon; 47. ontvangstbewijs (reçu); 48. gerecht 
met wortelen en uien; 49. plaats in Gelderland; 50. op enig moment; 52. gelooide dierenhuid; 54. deel van een kerkklok; 56. 
spinrag; 58. redevoering (speech); 61. koordans; 62. vrouwelijk roofdier; 64. rivier in Engeland; 65. café-bediende; 67. telwoord; 
68. lidwoord; 70. koningin-regentes; 72. deel van het gelaat; 73. belachelijk maken; 76. vordering; 77. aluminium (scheik. afk.); 
78. frisjes; 79. militair voertuig; 81. lengtemaat (afk.); 82. hertensoort; 83. waarde vriend; 84. deel van etmaal; 86. verdrietig (sip); 
87. geglansd satijnweefsel.
 
Verticaal
1. deel van auto; 2. buisverlichting; 3. duinvallei; 4. behaagziek; 5. eerwaarde grijsaard; 6. tijdperk; 7. deel van een woord; 8. 
naaldboom; 9. vochtmaat van vier ankers wijn; 10. klein ventje; 11. keiharde klap; 16. bierfust; 18. nachtroofvogel; 20. bedorven; 
21. duivenhok; 23. reinigingszout; 25. god van de liefde; 26. een prooi zoeken; 27. niet schoon; 29. zwervende bedelaar; 32. 
oude naam voor het IJsselmeer; 34. mannetjeshond; 36. raam met een ruit; 37. opstootje; 39. werkelijk (zeker); 40. in het geheel 
niets; 42. soort stoel; 43. plaats in Duitsland; 45. werkkracht; 46. dierenverblijf; 51. uitroep van schrik; 53. plechtige belofte; 54. 
knapperig; 55. roemen; 56. insect; 57. knolgewas; 59. honingbij; 60. voetbalveld; 62. hang- en sluitwerk; 63. schoon en rein; 66. 
lichaamsdeel; 67. oceaan; 69. ontkenning; 71. brood van fijn roggemaal; 73. agrariër; 74. smeervloeistof; 75. oorlam of borrel; 78. 
biljartstok; 80. deel van een gevel; 82. muzieknoot; 85. radon (scheik. afk.).
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Horizontaal  1. dik worden (toenemen); 7. voertuig om te leren rijden; 12. zuinig lampje; 13. verdieping;
14. kostuum; 15. kijktoestel; 17. motto of spreuk; 19. openbaar vervoermiddel; 21. bekende Nederland-
se motorrace; 22. verbinding; 24. letterkundige; 27. over (langs); 28. koraaleiland; 30. oude lap; 31.
schaakterm; 32. hoofdkaas; 33. mannetjes bij; 35. iemand die steelt; 37. vogeleigenschap; 38. oogvocht
(mv.); 41. Japanse munt; 42. watersporter; 44. vredesvogel; 46. dapper persoon; 47. ontvangstbewijs
(reçu); 48. gerecht met wortelen en uien; 49. plaats in Gelderland; 50. op enig moment; 52. gelooide die-
renhuid; 54. deel van een kerkklok; 56. spinrag; 58. redevoering (speech); 61. koordans; 62. vrouwelijk
roofdier; 64. rivier in Engeland; 65. café-bediende; 67. telwoord; 68. lidwoord; 70. koningin-regentes; 72.
deel van het gelaat; 73. belachelijk maken; 76. vordering; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. frisjes; 79.
militair voertuig; 81. lengtemaat (afk.); 82. hertensoort; 83. waarde vriend; 84. deel van etmaal; 86. ver-
drietig (sip); 87. geglansd satijnweefsel.

Verticaal  1. deel van auto; 2. buisverlichting; 3. duinvallei; 4. behaagziek; 5. eerwaarde grijsaard; 6. tijd-
perk; 7. deel van een woord; 8. naaldboom; 9. vochtmaat van vier ankers wijn; 10. klein ventje; 11. kei-
harde klap; 16. bierfust; 18. nachtroofvogel; 20. bedorven; 21. duivenhok; 23. reinigingszout; 25. god van
de liefde; 26. een prooi zoeken; 27. niet schoon; 29. zwervende bedelaar; 32. oude naam voor het IJs-
selmeer; 34. mannetjeshond; 36. raam met een ruit; 37. opstootje; 39. werkelijk (zeker); 40. in het geheel
niets; 42. soort stoel; 43. plaats in Duitsland; 45. werkkracht; 46. dierenverblijf; 51. uitroep van schrik; 53.
plechtige belofte; 54. knapperig; 55. roemen; 56. insect; 57. knolgewas; 59. honingbij; 60. voetbalveld;
62. hang- en sluitwerk; 63. schoon en rein; 66. lichaamsdeel; 67. oceaan; 69. ontkenning; 71. brood van
fijn roggemaal; 73. agrariër; 74. smeervloeistof; 75. oorlam of borrel; 78. biljartstok; 80. deel van een
gevel; 82. muzieknoot; 85. radon (scheik. afk.).
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perk; 7. deel van een woord; 8. naaldboom; 9. vochtmaat van vier ankers wijn; 10. klein ventje; 11. kei-
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de liefde; 26. een prooi zoeken; 27. niet schoon; 29. zwervende bedelaar; 32. oude naam voor het IJs-
selmeer; 34. mannetjeshond; 36. raam met een ruit; 37. opstootje; 39. werkelijk (zeker); 40. in het geheel
niets; 42. soort stoel; 43. plaats in Duitsland; 45. werkkracht; 46. dierenverblijf; 51. uitroep van schrik; 53.
plechtige belofte; 54. knapperig; 55. roemen; 56. insect; 57. knolgewas; 59. honingbij; 60. voetbalveld;
62. hang- en sluitwerk; 63. schoon en rein; 66. lichaamsdeel; 67. oceaan; 69. ontkenning; 71. brood van
fijn roggemaal; 73. agrariër; 74. smeervloeistof; 75. oorlam of borrel; 78. biljartstok; 80. deel van een
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alting uitvaartenruimte voor afscheid
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alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting
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