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Nico van Zoghel begon zijn 
lange carrière als doelman bij 
het Soester SEC. Zijn vader 
was ook doelman, onder meer 
van Sopia, SEC, Hilversum 
en het Utrechts elftal. Nico 
debuteerde als 15-jarige in 
het doel van SEC. Zijn vader 
zag voor Nico een overgang 
naar het betaald voetbal wel 
zitten en belde eens met een 
goede kennis, een zekere Piet 
Mackaay, toenmalig manager 
van DOS. 

Al snel kon Nico voor een proeftrai-
ning naar de Thorbeckelaan komen. 
Tonnie van der Linden had het vervol-
gens snel gezien op de proeftraining: 
“Die kunnen we wel gebruiken”, 
adviseerde hij trainer Pepi Gruber. 
Een hele verandering voor Nico. 
Vijf keer per week met de trein van 
Soest naar Utrecht. “Frans de Munck 
haalde me op van het station in zijn 
mooie witte Mercedes, waarmee we 
veel bekijks trokken. Frans heeft me 
goed geholpen. Een aparte man. Liep 
gewoon van de training af als hij door 
een van de voorwaartsen van DOS, 
bijvoorbeeld via het bekende stiffie, te 
kijk werd gezet. Zelfs nu doe ik nog 
wat met zijn tips. Je goed verzorgen, 
zuinig zijn op je lichaam en zie, hier 
sta ik als 70-jarige in Didam.”

Henk Temming
Nico debuteerde in het betaald voetbal 
in de wedstrijd van DOS tegen 
Sportclub Enschede medio 61. “Ik kon 
overdag veel trainen, doordat ik eerst 

op het kantoor van DOS op de Drift 
en dat van Hennie Phaff op het Jans-
veld ging werken, later vooral dankzij 
de medewerking van Henk Temming 
van de gelijknamige sportzaak. Ik ben 
er Henk nog dankbaar voor en hoop 
hem bij de onthulling van het DOS 
1958-monument de hand te schud-
den.”
“Ik herinner mij nog de mooie wed-
strijden voor de Jaarbeursstedenbeker 
met het Utrechts elftal. Wat een team 
met kerels als Buik van Arnhem, 
Frans Geurtsen, Ben Aarts, Tonnie 
van der Linden en de onvergetelijke 

Leen Morelissen. Uit in Berlijn tegen 
Tasmania, 2-1 winnen met Humphrey 
Mijnals als stopper vlak voor mijn 
neus.”
Medio 1964 is er belangstelling van 
Go Ahead voor Nico. “Manager 
Wim Beltman kende me uit militaire 
dienst.” Voor de recordtransfersom 
van 130.000 gulden vertrok Nico. 
DOS blij, kon het geld goed gebrui-
ken, evenals pa en ma Van Zoghel. 
Nico kocht van zijn deel van de 
transfersom een nieuwe wasmachine 
voor zijn moeder en voor zijn vader 
stond opeens een mooie auto voor de 
deur. Nico beleefde onder de trainers 
Frantisek Fadhronc en Barry Hughes 
mooie jaren in Deventer.

Amersfoort
Na een woordenwisseling met de toen-
malig manager Hans Kraay vertrok 
Nico naar SC Amersfoort. “Amers-
foort was niet echt een club voor het 
betaald voetbal. Spelers bleven soms 
gewoon weg. Zal wel met de vergoe-
ding van vijf gulden per training te 
maken hebben gehad. Men koos liever 
voor een gezellige avond thuis dan een 

training met Nico van Miltenburg. We 
hadden een aardig ploegje met Ronnie 
Spelbos, Serrie Nieuwhoff en Dick 
Teunissen, ex-Elinkwijkers.”
“Ik ben na SC Amersfoort medio 74 
vertrokken naar De Graafschap, waar 
ik drie mooie seizoenen meemaakte. 
Uiteindelijk heb ik mijn lange car-
rière medio 1979 afgesloten bij Go 
Ahead. Ik heb, en velen weten dat 
niet, nog een mooi record op mijn 
naam staan. Ik heb als doelverdediger 
zeven keer gescoord in de Eredivisie. 
De wijze tips van Frans de Munck, 
‘werk dagelijks aan je traptechniek’, 
zijn daar debet aan. Dat record neemt 
niemand mij meer af. Ik heb daarna 
mijn trainersdiploma’s gehaald. Werd 
trainer van Go Ahead, SVV, Dord-
recht, Vitesse, NAC, De Graafschap, 
DVC en recent nog Shandong Lueng 
Taishan in China. Ik doe nu nog van 
alles, kom veel op de golfbanen, maar 
‘s zaterdags sta ik altijd langs de lijn 
bij de voetbalwedstrijden van mijn 
zoon en dochter, hier in Didam. Ik 
kom 28 november heel graag naar het 
FC Utrecht-stadion. Niet alleen om 
al die oude sterren uit het kampioen-

selftal na zoveel jaar weer eens de 
hand te schudden, maar ook om het 
mooie welverdiende monument te 
bewonderen. Vroeger bleef je jaren bij 
je cluppie voetballen, tegenwoordig 
verkassen ze al na een seizoen naar 
een andere club. Kijk maar eens naar 
de verschillen op elftalfoto’s van twee 
of drie seizoenen. Wat dat betreft was 
DOS 1958 uniek. Op Frans na al-
lemaal Utrechters, die ook al jarenlang 
met elkaar voetbalden. Ik kom nog 
regelmatig in Duitsland, waar ze oude 
sterren van vroeger echt helemaal 
in de watten leggen. Heel mooi dat 
jullie, wat oude supporters, een aantal 
sponsoren, de gemeente Utrecht en 
de directie van FC Utrecht, nu al die 
oude DOS-sterren een onvergete-
lijke middag en een mooi monument 
aanbieden. Jammer dat Frans de 
Munck, Martin Okhuisen, Louis van 
de Bogert, Wim Visser, Cor Luiten en 
Dirk Lammers al overleden zijn.”

Hans van Echtelt en Gert van Es
gertvanes@planet.nl
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Donaudreef 25 - 3561 EL Utrecht

pcbuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar voor 
directe hulp na overlijden (030) 262 2244 RASA

Podium voor world, jazz en more

Kijk voor alle concerten op 
www.rasa.nl

RASA, Pauwstraat 13a Utrecht
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030 - 666 22 44
dag en nacht

www.amentiuitvaartverzorging.nl

Caroline de Bruijn & Narda Delhaas
Drususlaan 18  De Meern

Jan vd Heijdenstraat 11  Utrecht

Gespecialiseerd in:
* Herstoffering van banken en fauteuils 
* stofferen leren meubels 
* vernieuwing van binnenwerken 
* fauteuils op lengtemaat maken 
* fineren en politoeren * antiek restauraties 
* biezen, rieten en rotan stoelen 
*  leerrestauraties o.a. brandgaten, 

verkleuringen enz.
* interieuradviseur/stylist

Ambachtelijke meubelstoffeerderij DREWES

Westerkade 35, Utrecht, 
Tel. 030- 23.10.180
Alle bestellingen binnen twee weken klaar!
Optimale service, garantie en kwaliteit.

GEEF UW MEUBELS EEN TWEEDE KANS!

Wij bestaan 
dit jaar 80 jaar!!

Hiske Alting  • Nel van Ratingen • Petra Branderhorst  • Annemieke Zwanenburg

030-238 00 38
altinguitvaart.nl             Oog voor wat nodig is

meer dan uitvaartbegeleiding

Niet tevreden over 
uw kunstgebit?
Academische kwaliteit en 
kunde hebben wij voor u 
beschikbaar!

Bel ons voor een afspraak: 

030 250 02 90
Kijk voor meer informatie op: 
www.dkvt.nl
Wij nemen nog patiënten aan. 

De Kliniek voor Tandheelkunde • Jan Muschlaan 21 • 3584 GV Utrecht

Prothese specialist
• Frans Annaars 

Tandartsen
• Dr. J.H.A. Bolhuis
• M. Cornelius
• J. Gimbrère
• H. Meijer
• H. Oei
• B.S. Simonis

Orthodontist
• H.C.M.B. Robbe

Gnatholoog
• Dr. M. Steenks

Implantoloog
• J.W. Vaartjes

In Pathé Rembrandt Utrecht kunt u dit seizoen van maar liefst 9 
fantastische Encore voorstellingen van The Metropolitan Opera uit 
New York genieten! Nagenoeg elke maand heeft u de gelegenheid om 
operalegendes te zien schitteren in wereldberoemde stukken. En door de 
verbluffende beeld- en geluidsregistratie van deze voorstellingen, lijkt het 
alsof u live bij de uitvoering aanwezig bent. 
Geniet ook van een heerlijke avond bij Pathé Opera. We ontvangen u graag 
vanaf 18.00 uur met een welkomstdrankje. De voorstelling start om 18.30 
uur. Koop nú tickets voor slechts € 15,- op www.pathe.nl/opera. 

opera

eNCore 
operaVoorSTeLLINGeN IN

paThé rembraNdT UTreChT

www.pathe.nl/opera

9 december 2013

pUCCINI - ToSCa
Het tijdloze karakter van Puccini’s 
opera komt uitstekend tot zijn 
recht met de uitzonderlijke cast, 
waarin Patricia Racette de titelrol 
van de jaloerse diva vervult. Haar 
tegenspeler is Roberto Alagna als 
haar geliefde Cavaradossi. George 
Gagnidze speelt de doortrapte 
Scarpia. 

Winkelcentrum Bisonspoor, Maarssen, Tel: 0346-561890
is volledig overdekt en biedt voldoende gratis parkeerruimte,  

www.happylady.nl

Happy Lady
van maat 38 t/m maat 56

De collectie bestaat o.a. uit de volgende merken:
• Rabe • Thomas Rabe • Sommermann • 

• Chalou/SemprePui • Mona Lisa • Verpass • Isabell • Loft •  
• Dorisstreich • Boris • Alain Weiz • Toni Pantalons • Erfo •

• Gollehaug • Germaine • Cavita • Apriori • Adelina • Lekek •

ZONDAG 1 DECEMBER 
START DE VOORVERKOOP

20% KORTING 
OP DE GEHELE COLLECTIE

Kom gezellig langs,  

de koffie staat klaar!

HappyLady

(m.u.v. basics) Open v.a. 12.00 uur



HWtjeHWtje

te koop aanboden: de scharensliep, 
kooplui met zure haring, tomaten, 
schoonmaakmiddelen, bloemen, 
van alles en nog wat en in de zomer 
natuurlijk ijs van Ermi, Vami of Moba. 
Een enkele keer kwamen ze iets halen: 
oud papier, vodden, metalen en, tegen 
de Kerst, hazen- en konijnenvellen.
Hoewel veel leveranciers hun spullen 
aan huis kwamen brengen, moesten 
er natuurlijk ook vaak boodschap-
pen worden gedaan: een belangrijke 
taak voor ons. Bekende adressen in 
de straat waren Spar-kruidenier Van 
Doorn, voor veel straatbewoners “de 
natte bruidsuiker” of kortweg “de 
natte” (thans café Ons Honk), bakker 
De Klaver (later Van Miltenburg), 
melkboeren Van de Lit en Van de 
Berg, slagerij Van Welsum. In de straat 
woonde de heer Besamusca. Hij kwam 
o.a. met Abro, Sunlight-zeep, petro-
leum en zemen, borstels en bezems 
langs de deur. Sigaretten en sigaren 
bij de Kof (later Reek) of op de Jut-
faseweg bij juffrouw Van Dijk. Op de 
Jutfaseweg zuidwaarts zaten winkels 

als de fruithandel van Scherrenberg 
(hier bij Jopie heeft u een kopie!) en 
op de hoek van de Mijdrechtstraat de 
Zuidpool, waar we soms een ijsje van 
vijf (cent) of, als het kon lijden, van 
tien mochten kopen. Later was dit 
het adres waar we friet en kroketten 
gingen halen.

Winkelen
Winkelen deden onze ouders vaak 
dichtbij op de Balijelaan/Rijnlaan, 
waar zaken als Lalleman (speelgoed) 
en Doek (textiel) gevestigd waren. 
Aan de overkant zaten Van de Mars 
(vis), Simon de Wit (kruidenier) en 
Wouterse (aardappelen). Op de Rijn-
laan zat Dijkhuizen oftewel De Red-
dingsboei (speelgoed, huishoudelijke 
artikelen), Jamin, bakker Van Eekeren, 
Zijlstra (kruidenier), Tivoli (slijterij en 
wijnhandel) en De Gruyter.
Vooral tegen de Sinterklaas en Kerst 
vonden wij het hier altijd heel gezellig. 
Wat verder weg waren de Westerkade 
(vanwege de massa’s hondenpoep ook 
wel de strontboulevard genoemd), 

Ledig Erf (tanken bij de Caltex-pomp 
van Jongerius) en Twijnstraat (sigaren 
en sigaretten bij Logica, spoorpunten 
bij de Lubro) leuke en vooral op zater-
dag drukke bestemmingen.

Straatbeeld
Nooit vergeet ik het straatbeeld 
uit de jaren ‘50: nergens auto’s, 
klinkerbestrating, spionnetjes aan de 
raamkozijnen, spelende kinderen, 
studenten, hard fietsend om nog op 
tijd op practicum in het lab te komen, 
paard-en-wagens en kooplui. Boven 
de gevels uitstekend: de contouren van 
de watertoren Heuveloord langs de 
Vaartse Rijn en de torenspits van de 
Sint-Gertrudiskerk aan de Amalia-
dwarsstraat, waarvan het klokgebeier 
voor zeven uur ‘s ochtends al door de 
wijk galmde.
Halverwege de jaren ‘50 viel “onze 
boomgaard” ten prooi aan de opruk-
kende verstedelijking: bouwketen, 
graafmachines en betonmolens ver-
schenen. Met groot geweld werden op 
zo’n acht meter van onze achtergevel 

enorme heipalen de grond in gehengst. 
In onze huiskamer rammelden de kop-
jes op de schoteltjes. Ze maakten een 
ruw einde aan ons paradijs. Een nieuw 
laboratorium naast het bestaande, ver-
derop in de straat, betekende het einde 
van dit lieflijke stukje natuur midden 
in de stad. Halverwege de jaren ‘60 is 
ook de “boerderij van Jurg”, Jutfase-
weg 6, gesloopt.

Als ik nu in dit stukje Utrecht 
rondloop (Jutfaseweg, Vondelpark, 
Croesestraat, Vondellaan), besef ik dat 

mijn kinderjaren zich echt in een ander 
tijdperk hebben afgespeeld.

Rien Kalksma
Zeist
rienkalksma@gmail.com

Het einde van de boomgaard
Bij sneeuw was ik altijd vroeg buiten. Om half acht al glijden, sleeën en sneeuwhutten maken. Op 
die tijd al bewoog zich de donkere gestalte van de postbode door de straat: een enorme tas post 
op zijn rug, bij nat weer nog eens overdekt met een grote cape. Niet erg “blij” waren we natuurlijk 
als omwonenden de volle asla van de kolenkachel op onze spiegelgladde glijbaan omkieperden. 
Van een glijbaan vlak voor hun deur werden zij niet warm.

Het straatbeeld werd verder opgesierd met allerlei leveranciers, die vaak met paard en wagen langskwamen en aanbelden of 
er nog iets nodig was. Dat was er natuurlijk altijd! Kooplieden die met handkarren of bakfietsen door de straat kwamen en iets 
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Vanzelfsprekend is zo’n kasteel ook 
voldoende voorzien van kelders om 
het mogelijk te maken een half miljoen 
flessen wijn precies op de goede tempe-
ratuur te bewaren. Achter het kasteel 
bevinden zich dan de stallen en soms - 
maar niet altijd - de Orangerie, waar in 
de winter de vriesgevoelige planten en 
bomen in bewaard kunnen worden. Pas 
bezocht ik in Frankrijk, samen met 40 
andere nepkooplustigen, zo’n kasteel. 
Toen ik me al snel liet ontvallen dat 
ik de prijs wat aan de hoge kant vond, 
kon ik het voor niks krijgen. Als ik de 
onderhoudsplicht die erop rustte wilde 
overnemen, zou de eigenaar blij zijn 
er vanaf te zijn. Naast mij trapte ook 
niemand anders in die onderhoudsval.

De gemeente Utrecht bezit ook panden 
die in sommige gevallen niks waard 
zijn. Het muziekcentrum op Het 
Vredenburg is nog niet eens af, maar 
ik durf er vergif op in te nemen dat er 
geen exploitant voor te vinden zou zijn 

als het over een paar maanden te koop 
werd aangeboden.
Het zal dan wel ruim 150 miljoen 
hebben gekost, maar het is net als een 
Frans kasteel zo enorm duur in exploi-
tatie dat er nooit een dubbeltje mee te 
verdienen zal zijn. Dat geeft verder 
niks hoor, dat zo’n muziekcentrum 
als bezitting volledig zonder waarde 
is, want als plaats om van muziek-
voorstellingen te genieten is het juist 
superwaardevol. Je moet alleen niet net 
doen alsof het een bezitting is die te 
gelde gemaakt zou kunnen worden. Dat 
doet Groen Links-wethouder Mirjam 
de Rijk helaas wel. Die vindt het welis-
waar ook niet leuk dat de stad Utrecht 
in minder dan tien jaar een schuld van 
1000 miljoen bij elkaar heeft weten 
te lenen, maar er staan, zoals ze zegt, 
allerlei panden tegenover.

Zoals Muziekcentrum Vredenburg 
dus, dat qua geld niets waard is. Dat 
de Gemeente Utrecht binnen tien jaar 

een vrij volle bankrekening heeft weten 
om te bouwen tot een vrij forse schuld, 
zou je een vorm van wanbeleid kunnen 
noemen. Maar de gemeente Utrecht 
heeft 150 communicatiedeskundigen 
in dienst die kunnen uitleggen dat als u 
en ik meer uitgeven dan we verdienen 
we stompzinnig en onverantwoordelijk 
bezig zijn, maar als de gemeente dat 
doet het toch anders ligt. Dat is ook 
zo, want als u en ik geld jaar in jaar uit 
teveel uitgeven, rest ons een faillisse-
ment. Een gemeente kan een belasting 
verhogen of een hele nieuwe uitvinden 
als de financiële waterstand daar om 
vraagt. En een Groen Links-wethouder 
van financiën kan gewoon straffeloos 
beweren dat iets zonder enige waarde 
juist heel veel geld waard is. Zoals 
bankiers jarenlang volhielden dat ze 
verantwoordelijk, eerlijk en bovenal 
transparant bezig waren om ons al-
lemaal een beetje gelukkiger te maken, 
terwijl ze vooral grote schulden aan 
het maken waren. Die schulden zijn 

uiteindelijk betaald door de mensen 
die geen schuld aan het maken van die 
schulden hadden. Dus alles kwam goed 
als we de crises even niet meerekenen. 
De schulden van de gemeente Utrecht 
zullen ook een keer afgelost moeten 
worden. Drie keer raden door wie? 
Om te voorkomen dat de schulden die 
een keer afgelost moeten worden nog 
verder oplopen, zou het verstandig zijn 
geen gekke dingen meer te doen.

Als enorm liefhebber van wielrennen 
vind ik het geweldig dat de Tour de 
France in Utrecht start. Ik ga daar veel 
kijkplezier aan beleven. Alleen, ik hou 
nog nèt iets meer van een financieel 
gezond Utrecht dan van de Tour. 
Daarom vind ik het onverantwoordelijk 
dat onze met schulden overladen stad 
daar miljoenen aan besteedt. Maar 
wie weet raak ik er door een vlaag 
van verstandsverbijstering nog wel 
eens van overtuigd dat een kostbare 
fietswens van een Aleid Wolfsen, Cees 
Grimbergen, Ingmar Heytze en niet te 
vergeten een Jeroen Wielaert best een 
collectieve schuldvergroting waard is.

Luchtkastelen en luchtfietserij
In Schotland en sommige gedeelten van Frankrijk kun je voor een paar honderdduizend Euro een 
kasteel kopen. Geen afgetrapt kasteel, geen ruïne, maar een kasteel met een prima dak en met 
kozijnen die nog strak in de verf staan. Voor die opgewaardeerde fooi heb je zomaar een kamer of 20, 
een balzaal met de omvang van popcentrum Tivoli, een bibliotheek en een keuken ter grootte van vier 
eenvoudige koopappartementen van rond de drie ton.

Mijn oudere zus en ik in de Croesestraat  
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

Iedere zondag
BV Utrecht

In het voorjaar opent het museum 
Oud-Amelisweerd zijn deuren. Voor een serie 
over dit historische landhuis en het prachtige 
groen eromheen zijn we op zoek naar uw 
verhaal. Heeft u ooit iets bijzonders meege-
maakt in dit stukje van onze provincie? Heeft 
het u geïnspireerd tot het schrijven van een 
verhaal of gedicht, het maken van een 
schilderij? Of zijn daar ooit uw trouwfoto's 
gemaakt? Laat het ons weten! Mail uw verhaal 
met uw naam en telefoonnummer naar 
serie@rtvutrecht.nl.

Iedere zaterdag zendt RTV Utrecht een nieuwe 
aflevering van Van Rossem Vertelt uit. In deze 
tweede serie trekt Maarten weer door de 
provincie Utrecht en vertelt aan de hand van 
zijn persoonlijke fascinaties over 
verschillende perioden en onderwerpen uit 
de Utrechtse geschiedenis. 

Dieren zijn een belangrijk onderdeel van een 
huishouden en als het huisdier vermist is geeft 
dat veel verdriet. RTV Utrecht wil graag een 
bijdrage leveren aan het terug vinden van 
vermiste huisdier daarom is er een speciale 
plek op de website waar baasjes hun vermiste 
dier gratis kunnen aanmelden. 
Aanmelden van vermiste dieren kan via 
www.rtvutrecht.nl/vermistedieren.

In het voorjaar opent het museum 

Gezocht:

Vanaf nu op onze website
Vermiste dieren

Iedere zaterdag
Van Rossem vertelt

BV Utrecht is hét tv-programma over 
ondernemend Utrecht. Van kleine 
zelfstandigen tot grote multinationals; 
presentatrice Mari Carmen Oudendijk 
gaat op pad om ze te bezoeken. 
Kijk mee en leer de gedreven 
ondernemers kennen die hun 
bedrijf tot een succes maken. 
BV Utrecht geeft een kijkje in de keuken
van ondernemend Utrecht en is van  
10 november tot en met 8 december 
iedere zondag te zien op RTV Utrecht

In het voorjaar opent het museum 
Oud-Amelisweerd zijn deuren. Voor een serie 
over dit historische landhuis en het prachtige 
groen eromheen zijn we op zoek naar uw 
verhaal. Heeft u ooit iets bijzonders meege
maakt in dit stukje van onze provincie? Heeft 
het u geïnspireerd tot het schrijven van een 
verhaal of gedicht, het maken van een 
schilderij? Of zijn daar ooit uw trouwfoto's 
gemaakt? Laat het ons weten! Mail uw verhaal 
met uw naam en telefoonnummer naar 
serie@rtvutrecht.nl.

In het voorjaar opent het museum 

Gezocht:Gezocht:

Dieren zijn een belangrijk onderdeel van een 
huishouden en als het huisdier vermist is geeft 
dat veel verdriet. RTV Utrecht wil graag een 
bijdrage leveren aan het terug vinden van 
vermiste huisdier daarom is er een speciale 
plek op de website waar baasjes hun vermiste 
dier gratis kunnen aanmelden. 
Aanmelden van vermiste dieren kan via 
www.rtvutrecht.nl/vermistedieren.

Vanaf nu op onze website
Vermiste dieren

NOTE
BORN
30 jaar

30%
korting

op alle kasten 

en deuren
korting

laatste 
week

Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij Note-
born. Hier vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kast-
wanden en inloopkasten. En het mooie is: elke kast is maatwerk. U 
bepaalt dus helemaal zelf de stijl, de kleuren en de indeling. Profiteer 
de hele maand november van onze unieke korting van 30% op al onze 
kasten en deuren.
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2013. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer.

The Doors Utrecht | Ceylonlaan 14 | 3526 AD Utrecht
info@thedoors-utrecht.nl | t: 030-2803038 | 06-53407024

www. thedoors-utrecht.nl

Het mooiste 
    maatwerk                   voor uw interieur

“Wilt u warmte, aandacht, betrouwbaarheid en klasse”

Uitvaartzorg “Den Hartog”
dan zullen wij bij uw wensen passen.

Nu ook uitvaarten voor de kleine beurs!

Complete uitvaart 
(incl. graf/crematie € 900,-) vanaf € 2.990,-

Tel. (030) 600 02 70

 

dag & nacht

Kantoor: Noorwegenlaan 4, 3402 TC IJsselstein
www.uitvaartzorgdenhartog.nl



vanaf € 2.990,-

TC IJsselstein





NIET ALLEEN VOOR VERKOOP EN INSTALLATIE
OOK ALLEEN VERKOOP, ALS U HET ZELF INSTALLEERT

info@voorsluys.nl
www.voorsluys.nl

Boteyken 307, De Meern
T. 030 66 20 311

di. t/m vrij. 9.00 - 17.30 uur
zaterdag 9.30 - 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN

TEGELS        SANITAIR



Marcel van Wolferen is misschien wel 
de nieuwe John Frederikstadt van FC 
Utrecht. De in 2002 op 68-jarige leef-
tijd overleden Frederikstadt bouwde 
een enorm archief voetbalstatistieken 
op. Voor Studio Sport was hij decen-
nia lang de belangrijkste bron van 
informatie op voetbalgebied. Het ap-
partement van Marcel van Wolferen in 
Leidsche Rijn ademt zijn grote liefde 
voor de FC Utrecht.
Overal hangen voetbalshirts met hand-
tekeningen en liggen er FC Utrecht-
voorwerpen. “Ik werd gegrepen door 
het dikke boek ‘40 jaar FC Utrecht’ 
dat in 2010 uitkwam. Dat bevat al-
lerlei statistische gegevens. Daar wilde 
ik meer van weten. Waarom werd een 
speler gewisseld, in welke minuut, wie 
verving hem. Ik zocht het uit en kreeg 
meer inzicht in de achtergronden. De 
menselijke kant ging voor mij meer 

leven. Dat wil ik overbrengen naar 
mensen die daar belangstelling voor 
hebben.”
De website FCUtrechtfan.nl geeft 
belangstellenden inzicht in de enorme 
hoeveelheid boeiend materiaal over 
de club.
“Voor het programmaboekje FCToday 
lever ik interessante gegevens over 
vorige wedstrijden tegen dezelfde 
tegenstander. Je merkt dat vooral 
de wat oudere supporters geïnteres-
seerd zijn in de geschiedenis en de 
achtergronden. Het is leuk eraan 
herinnerd te worden welke speler van 
de tegenpartij een jaar geleden in de 
laatste minuut een bal in eigen doel 
schoot, waardoor we wonnen. Zelfs 
cruciale momenten van vele jaren 
geleden zorgden voor zoveel emoties, 
dat supporters het zich nog levendig 
voor de geest kunnen halen.”

Tic
De gegevens over FC Utrecht vormen 
een onuitputtelijke bron. Je moet er 
wel een tic voor hebben, want je kunt 
er dag en nacht mee bezig zijn.
“Het zit volgens mij in de genen”, 
zegt Marcel. “Mijn moeder spaarde 
fanatiek postzegels, een hobby die 
ook nooit afgerond kan worden. 
Altijd gespitst op die ontbrekende 
zegel. Bij mij gaat dat net zo. Vroeger 
spaarde ik van alles, maar dat beperk 
ik nu tot FC Utrecht. Soms bijt ik me 
er echt in vast om iets te pakken te 
krijgen. Ik had er alles voor over om 
het trainingsjack met nummer 4 van 
David di Tomasso te bemachtigen. 
Zijn plotselinge dood op 29 november 

2005, een dag na de 1-0 overwinning 
op Ajax, waarin hij een heldenrol 
speelde, maakte op alle voetbal-
liefhebbers in het hele land enorme 
indruk. Zijn shirt heb ik uiteindelijk 
gevonden en gekocht in Doetinchem. 
Ik ben erg blij met het beeld van hem 
op de Bunnikside.”

Lunetten
Marcel van Wolferen woonde als 
kind in Lunetten aan de Simplon-
baan. “Mijn ouders hadden niets met 
voetbal. Met een buurjongen ging ik 
altijd naar Galgenwaard. We mochten 
van onze ouders niet op de houten 
tribune staan achter het doel, waar de 
toen beruchte Bunnikside-supporters 
stonden. Wij stonden in de ring aan 
de stadskant. Een van de eerste wed-
strijden was tegen Feyenoord op 15 
februari 1981, die me na afloop bijna 
een traumatische ervaring opleverde. 
FC Utrecht won met 2-0. Woedende 
Feyenoord-supporters klommen naar 
onze tribune om de boel kort en klein 
te slaan. We konden ternauwernood 
via de wielerbaan ontkomen.”
Sport was zijn lust en zijn leven.
“Ik speelde voetbal en tennis. Voor 
tennis had ik meer aanleg en ging 
daarin verder. Profvoetballers maakten 
echter altijd een enorme indruk op ons 
jonge jongens. Jan Wouters, destijds 
international en speler van FC Utrecht 
en later van Ajax, woonde een paar 
huizen verderop aan de Simplonbaan. 
Voor je gevoel stonden die voetballers 

ver boven je. Die durfde je niet aan te 
spreken. Na een verlegen knikje, als 
je hem tegenkwam, was je blij met 
een reactie. Ook Gert Kruis en John 
van Loen kwam je wel eens tegen, zij 
woonden ook in Lunetten. Die bewon-
dering van jongeren voor topsporters 
is er niet meer. Tegenwoordig staan 
jonge jochies bij trainingen langs de 
lijn tegen voetballers te schreeuwen 
dat ze een belabberde wedstrijd heb-
ben gespeeld.”

Volkscultus
Marcel van Wolferen ziet dat sup-
porters veel meer geïnteresseerd zijn 
in de geschiedenis en achtergronden 
van de FC Utrecht dan het bestuur 
denkt. In Engeland is voetbal een 
echte volkscultus. Ook in Utrecht en 
omstreken is dat zo. De wedstrijden in 
het seizoen 2010-2011 om de UEFA 
Cup tegen clubs als Liverpool, Napoli 
en Celtic waren een belevenis. 
Marcel besluit: “Laten we trots zijn 
op de spelers die de dragers geworden 
zijn van de cultuur van de club. We 
moeten het in Utrecht niet hebben van 
verfijnde combinaties, maar van een 
hartstochtelijk gevecht om de winst, 
dat zet supporters in vuur en vlam. 
Mijn website FCUtrechtfan.nl is daar 
een mooi beeld van. Als mensen nog 
boeiende voorwerpen hebben kunnen 
ze via info@fcutrechtfan.nl contact 
opnemen.”

 

Een eeuwige zoektocht naar
de historie van FC Utrecht
Er is een toenemende belangstelling voor de historie van FC Utrecht. In het FC Utrecht-museum in stadion Galgenwaard is een 
collectie attributen en prijzen te bewonderen, die inzicht geven in het roemruchte verleden van de club. Op 28 november wordt 
een monument voor het stadion onthuld als blijvende herinnering aan het landskampioensteam van DOS in 1958. Marcel van Wol-
feren (47) heeft de website FCUtrechtfan.nl opgezet met zo’n 8000 items, die hij in de loop van vele jaren heeft verzameld.
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FC Utrecht- AZ in 1981 in het tijdelijke stadion op het Veemarktterrein met Leo van Veen als doelpuntenmaker  

FC Utrecht is in 1970 ontstaan uit DOS, Elinkwijk en Velox. De club heeft daarmee een 112 jaar oude clubgeschiedenis met vele 
hoogte- en dieptepunten. Het landskampioenschap van DOS in 1958 is het absolute hoogtepunt.

Interview door Jan Jansen

Marcel van Wolveren  

Zo persoonlijk en mooi

Wij verzorgen een persoonlijke uitvaart. Ook als er geen 
uitvaartverzekering bij DELA is.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met DELA, aan de 
Euclideslaan 201 te Utrecht. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 
030 210 97 65. Wilt u een overlijden melden? Bel dan naar 
0800 95 56 655. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Wat zou hij hier van 
genoten hebben...
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30 - 17.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Veldweg 22 - 1404 CV Bussum - Tel: 035-6912905

Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan 
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieur-
adviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden, 
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a. 
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. 
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien
van een perfect zitcomfort.

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Mogen wij ons even voorstellen ?

Maak uw interesse kenbaar op www.lotustuin.nl en wij houden u van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte

Start verkoopmanifestatiedecember 2013

Project Lotustuin in wijk Hoog Zandveld te Nieuwegein
Nieuwbouw op een unieke locatie in een groene omgeving

tussen de Lupinestraat en de Klaproosstraat

Ontwerp uw eigen patio-bungalow met
tuin op het zuiden en eigen privé 
parkeerplaats

De Keizer makelaarsgroep
T. 030 600 82 40
E. nieuwbouw@dekeizer.nl

Bepaal zelf:
• de grootte van uw woning (een beukmaat 
   van 4.20 m, 8.40 m of 12.60 m)
• boven of beneden wonen
• de indeling (is naar eigen wens te realiseren)
• het aantal en de plaats van de (slaap/bad)
   kamers
• of volledig gelijkvloers of met opbouw
• de opbouw in verschillende afmetingen met
   diverse mogelijkheden voor dakterras
• casco of standaard of luxe afgewerkt
• de tegels, het sanitair en de keuken

Stem uw (droom)woning exact af
op uw (toekomstige) wensen!

PARPARP KVIEW
Riant wonen nabij groen,

winkels en voorzieningen te Nieuwegein.

W W W.DEBATEN-PARKVIEW.NL

Bekijk de diverse mogelijkheden voor koop
in 3 uitvoeringen: Casco, Standaard of Luxe

Koopsommen vanaf € 199.750,-- v.o.n.

2, 3 en 4 kamer appartementen

OPEN HUIS

Uw huis nog niet verkocht?
Kom langs en laat u informeren over
inruil en de andere mogelijkheden.

11.00 - 13.00 uur
Oortjesburg 41 Nieuwegein

De Keizer makelaarsgroep
030 600 82 40
www.dekeizer.nl

Brecheisen makelaars
030 233 11 34
www.brecheisen.nl

Zaterdag 30 november 2013

& Zaterdag 14 december 2013
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Nu al is er sprake van veel weerstand 
en tegenwerpingen. Maar voorop staat 
dat dergelijke wetgeving nooit met 
terugwerkende kracht kan worden in-
gevoerd. Dus bestaande gezamenlijke 
huwelijksboedels blijven in stand. 
Tenzij men het anders wil. Maar dat 
kan nu ook al. Uit een onderzoek blijkt 
dat ongeveer een op de vier huwelij-
ken (van de in totaal circa 70.00 tot 
80.000 per jaar) wordt afgesloten op 
voorwaarden die bij een notaris zijn 
vastgelegd. Nu is het zo dat als men 
trouwt in gemeenschap van goederen 
beide opgebouwde vermogens (spaar-
geld, eigen huis, bezittingen, enz.) zich 
vermengen, waardoor in feite ieder 
voor de helft eigenaar is van het totaal. 
Dat speelt uiteraard ook een grote rol 
als er een echtscheiding plaatsvindt. 
Gaan echtelieden uit elkaar, dan moet 
er gelijk verdeeld worden, ook al heeft 
iemand bij het huwelijk veel meer 
ingebracht. Zeker in het verleden 

waren er bij de meeste huwelijkspart-
ners - vroeger had je eerst nog een 
verlovingstijd, waarbij ieder bij zijn 
eigen ouders bleef wonen - nauwelijks 
verschillen in de vermogens. Mis-
schien eerder in de verdiensten, maar 
die blijven gewoon gedeeld worden in 
het gezamenlijke huishouden, tenzij 
men kiest om daar ook voorwaarden 
over op te nemen. Het moge duidelijk 
zijn dat als de nieuwe wetgeving in 
werking treedt, dat ingrijpende gevol-
gen zal hebben voor iedereen die gaat 
trouwen. De invloedrijke Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 
heeft in deze ingewikkelde kwestie 
nog geen standpunt ingenomen. Pas 
aan het eind van deze maand komt 
er een publicatie. Niettemin zijn er al 
notariskantoren die over het initia-
tiefvoorstel hun mening uiten. Zowel 
positief als negatief. Maar de meeste 
willen wel aanpassingen. Gregor van 
der Burght, emeritus-hoogleraar pri-

vaat- en notarieel recht, ziet heel wat 
problemen opdoemen. Hij vindt de 
bestaande wetgeving in zijn eenvoud 
duidelijker. Hij vreest voor meer 
vechtscheidingen en voor de gevolgen 
van erfenissen. De politieke partijen 
houden ‘een fopspeen’ voor, schreef 
Van der Burght op de opiniepagina 
van NRC Handelsblad.
Het is niet voor het eerst dat de Neder-
landse politici discussiëren over aan-
passingen aan het huwelijksrecht. In 
2003 heeft de regering al geprobeerd 
de gemeenschap van goederen aan te 
passen. Maar een ruime meerderheid 
(met vooral de christelijke politieke 
partijen) wilde er niets van weten.
Toch zit er een aantal goede kanten 
aan het voorstel. We noemen expres 
een bijzonder voorbeeld. Een man en 
een vrouw trouwen. De vrouw bezit 
een koophuis met een overwaarde van 
pakweg een paar ton. De man bezit 
niets. Worden er geen huwelijksvoor-

waarden gesteld, dan worden ze samen 
eigenaar van het geheel. Ieder voor 50 
procent. Stel dat ze na vijf jaar schei-
den, dan heeft de man ook recht op de 
helft van die overwaarde als er niets 
is vastgelegd. De onderlinge liefde en 
het vertrouwen in elkaar kunnen snel 
overgaan.
Hetzelfde geldt voor spaargelden en 
aandelen, die per persoon behoorlijk 
kunnen oplopen. In het initiatiefvoor-
stel wordt bij scheidingen rekening 
gehouden met de inbreng bij het 
huwelijk. Om het te bewijzen is een 
sluitende administratie noodzakelijk.
Voor een gemeenschappelijke huwe-
lijksboedel is geen notaris nodig. De 
gang naar het gemeentehuis is vol-
doende. Notarissen zullen ongetwij-

feld meer werk krijgen, omdat vele 
mensen het net even iets anders willen 
dan in het voorstel staat. Evenals 
advocaten, die bij echtscheidingen de 
boedel moeten ontwarren.
Bovendien stellen potentiële huwe-
lijkspartners bij zeer grote vermo-
gensverschillen nu al vaak huwelijks-
voorwaarden. Mede ook omdat een 
ieder weet dat meer dan vroeger een 
huwelijk niet meer voor eeuwig is.
Bij samenlevingscontracten denken 
partners daar al meteen over na. Indi-
viduele schulden en bezittingen zullen 
hoe dan ook een grotere rol spelen. 
Daarvoor is - om met Gregor van der 
Burght te spreken - geen initiatief-
wetsvoorstel nodig.

Veruit de meeste huwelijken zijn afgesloten in gemeenschap van goederen. Als het aan drie politieke partijen in de Tweede Kamer ligt, die een meerderheid vormen, gaat dat in de 
toekomst veranderen.

Huwelijksboedel blijft overeind

Consumentenzaken

Fout op fout van de
leverancier badkamer
Wj hebben bij een keukenboer een 
badkamer gekocht. Toen de monteur 
bezig was, zagen we dat de verkeerde 
douchewand was geleverd. Na een 
telefoontje zou dit worden opgelost. 
Een paar dagen later werd de wand 
omgeruild, maar zagen we dat er 
opnieuw een verkeerde douchewand 
was geleverd. Wederom gebeld met 
de serviceafdeling en nu krijgen we 
te horen dat het zeker drie tot vier 
weken gaat duren. Als wij nu willen 
douchen, moeten we helemaal naar 
de andere kant van de stad naar onze 
dochter. En dat door een opeenstape-
ling van fouten door de leverancier. 
Zo ga je toch niet met klanten om?

Een onverkwikkelijke zaak! Dien 
een schadeclaim in van minstens de 
reiskosten. Vertel de hele gang van 
zaken ook in een brief of per mail 
aan uw leverancier. Hij moet dan 
ook schriftelijk reageren. Komt hij u 
niet snel tegemoet, dan stapt u naar 

de geschillencommissie woningin-
richting (waaronder leveranciers van 
badkamers vallen). Het vergt wel 
enige (schriftelijke) communicatie 
ter bewijsvoering. Want zo kan een 
leverancier natuurlijk niet met zijn 
klanten omgaan. U zult het wel zelf 
moeten oplossen of aan iemand hulp 
moeten vragen. Wij zijn daarvoor 
niet uitgerust. Wij adviseren alleen.

Samenlevingskwesties

Lichaam na overlijden
naar wetenschap
Ik wil later mijn stoffelijk overschot 
ter beschikking stellen van de weten-
schap. Tot welke instelling moet ik 
mij wenden?

U kunt er inderdaad voor zorgen dat 
uw lichaam na overlijden beschik-
baar wordt gesteld aan de weten-
schap: het wordt dan eventueel 
gebruikt in een anatomisch instituut 
voor medisch-wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek. Het aanbod 
van lichamen is in Nederland 
momenteel echter vele malen hoger 

dan nodig. Daarom is bij enkele 
anatomische instituten een stop gezet 
op nieuwe aanmeldingen.
Uw lichaam ter beschikking stellen, 
moet tevoren worden geregeld met 
één van de zeven anatomische insti-
tuten (Amsterdam, Utrecht, Leiden, 
Groningen, Nijmegen, Maastricht 
en Rotterdam). U zult - als zij u 
nodig hebben - gevraagd worden 
een handgeschreven verklaring op te 
stellen. Een officieel codicil dus. Pas 
op het moment van overlijden, kan 
een anatomisch instituut beslissen of 
ze uw lichaam gebruiken. Een ern-
stige ziekte, hoge leeftijd, ernstige 
verminkingen door een ongeluk of 
onderzoek door een anatoom-patho-
loog (obductie) kunnen het lichaam 
ongeschikt maken voor wetenschap-
pelijk onderzoek.

In Turkije vestigen en
Nederlandse blijven
Sinds enkele jaren heb ik een 
Turkse vriend. Tot nu toe heb ik 
daar vakanties doorgebracht. Om 
te onderzoeken of daar kan wonen 
en werken, wil ik er nu een aantal 

maanden naartoe om de mogelijkhe-
den te bekijken. Ik heb mijn woning 
in Nederland verkocht en heb op 
dit moment geen werk. Ik wil graag 
ingeschreven blijven als inwoner 
van Nederland. Ook wil ik (in ieder 
geval voorlopig) gebruik maken van 
mijn Nederlandse verzekeringen 
(zoals zorgverzekering en AOW). 
Is voor dat doel een postadres in 
Nederland voldoende? Het zou ook 
kunnen, dat ik over enkele maanden 
weet dat een verhuizing naar Turkije 
voor mij (voorlopig) niet aan de orde 
is. In dat geval zou ik in Nederland 
weer op zoek gaan naar een baan 
en woonruimte. Kunt u mij in deze 
kwestie adviseren?

U kunt in Turkije wonen en de 
Nederlandse nationaliteit behouden. 
Uw Nederlandse post kunt u naar 
uw adres in Turkije laten sturen. 
Indien u dat wilt, kunt u uiter-
aard een postadres in Nederland 
aanhouden. Maar in principe is dat 
niet nodig. Als Nederlander houdt u 
uiteraard uw AOW-rechten. Echter 
voor wonen in het buitenland krijgt 

u per jaar een korting van 2 procent 
op uw AOW-uitkering. Tenzij u 
vrijwillig een bepaalde premie blijft 
doorbetalen. Dat laatste is niet zo 
gunstig, omdat je beter zelf kunt 
sparen voor je 65ste. De zorgpremie 
en -verzekering is helemaal aan 
Nederland gebonden. Als u zich via 
de Nederlandse belastingregels in 
Nederland laat uitbetalen, blijft de 
zorgverzekering op dezelfde manier 
lopen als nu. Als u zich in Turkije 
vestigt en dààr gaat verdienen, is 
het raadzaam (en goedkoper) een 
Turkse ziektekostenverzekering af 
te sluiten. Vraag ook hierover advies 
aan uw huidige zorgverzekeraar.
Houd er rekening mee dat eventu-
ele WW-uitkeringen in Nederland 
waarschijnlijk niet in Turkije worden 
uitbetaald en dat u bij vestiging in 
Turkije ook niet aan de sollicitatie-
verplichtingen kunt voldoen. Ook 
andere uitkeringen worden vaak niet 
geëxporteerd. Wél weer de AOW 
over de jaren dat u in Nederland 
woonde. Echter de partnertoeslag 
geldt weer niet.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoud-utrechter.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen eer het initiatiefvoorstel van VVD, PvdA en D66 om 
het automatisch trouwen in gemeenschap van goederen aan te passen in wetgeving is opgenomen. 
Voor het merendeel van de bestaande huwelijken en samenlevingscontracten zal het geen verschil 
maken. Voor deze gezamenlijke boedels verandert er niets, zolang de betreffende mensen (vooral 
ouderen) het zelf niet willen.
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DierenPark Amersfoort helpt Sint de crisis door
De Sint is weer in Nederland. Het grote kinderfeest wordt elk jaar uitbundig gevierd, maar ook Sint heeft mogelijk 
te maken met de crisis. DierenPark Amersfoort helpt een handje door kinderen gratis toegang te verlenen tot het 
park zolang de goedheiligman in het land is. Een volwassene met een reguliere dagkaart mag tot en met 5 decem-
ber twee kinderen t/m 12 jaar gratis meenemen. Projectleider Josephine Faber: “Het park is vorig jaar uitgeroepen 
tot meest kindvriendelijke dierentuin van Nederland, daarom vieren wij dit oer-Hollandse kinderfeest graag met 
heel veel kinderen.” De Pieten van Sinterklaas trainen dit jaar opnieuw in DierenPark Amersfoort. Zij leren namelijk 
veel van de verschillende dieren. De hulpjes van Sint leren balanceren boven het verblijf van de bruine beren, slui-
pen in het donker bij de nachtdieren en leren klimmen van de chimpansees. Kinderen zien hoe Pieten zich voor-
bereiden op pakjesavond, ontdekken speciale trucjes en leren echte pietenstreken. Het Pieten Training Centrum is 
gestart op zondag 17 november en daarna ieder weekend tot en met 1 december te bezoeken. De dieren zijn er in 
ieder geval klaar voor om de Pieten de kneepjes van het vak te leren in DierenPark Amersfoort.
 
Speciale aanbieding ‘huiskamerhotel van Limburg’
Neem gezellig plaats bij onze sfeervolle open haard! Familie Van Houtem en hun medewerkers nodigen u uit 
de gemoedelijkheid en gezelligheid van De Oude Brouwerij te ervaren! Ons hotel is gehuisvest in Mechelen in 
een voormalige brouwerij uit de 18e eeuw. Een prima uitvalsbasis voor een wandeling door ons met vijf sterren 
bekroonde wandelgebied, een bezoek aan de kerstmarkten van Aken, Valkenburg en Maastricht, de grootste Kerst-
stal Valkenburg, ervaar het wellness gevoel van Thermae 2000; teveel om op te noemen. Na een boeiende dag in 
het Zuid-Limburgse is het lekker wegzakken, met een lekker glaasje, in een van de gezellige hoekjes, ´de huiska-
mers´ van ons hotel. Dit jaar is er een aantrekkelijke aanbieding, een najaars-weekend-arrangement. In november 
en december is onze zaak van donderdag tot maandag geopend. U mag dan vier nachten verblijven voor de prijs 
van drie. Vraag vrijblijvend onze brochure aan of kijk op onze website: www.deoudebrouwerij.nl. Meer info Hotel-
Restaurant De Oude Brouwerij, Hoofdstraat 53 - Mechelen, tel. 043 - 4551636
 
Huis voor Tranen organiseert een Kunst en Tranen Ontbijt
Dit ontbijt op zondag 1 december is een activiteit van de Tranen op Tournee, waarbij iedereen welkom is met tra-
nen, ontroering of goeie schouders om op uit te huilen. Een melancholiek, goed verzorgd ontbijt rondom tranen. 
Je begint deze dag met een bakkie troost, muziek, poëzie of verhalen over allerlei soorten verdriet; van heimwee 
en melancholie tot liefdesverdriet en rouwverwerking. Het wordt een ontbijt waar je welkom bent in welke staat 
dan ook. Pluizig, zonder zin in de dag, met een ochtendhumeur of treurig, omdat je verdriet meteen weer op je 
is gesprongen bij het wakker worden of energiek, vrolijk, met twee goede benen uit je bed gesprongen. Ditmaal 
wordt er een verhaal verteld door Jan Adam en gezongen door Angela van Leeuwen. aanmelden: huisvoortranen@
gmail.com
 
Na 35 jaar weer Purper met Toen We Jongens Waren
Haye van der Heyden, Erik Brey en Jan Dagevos weer samen op het toneel in een muzikale theaterproductie. Het 
leven van Haye van der Heyden, Erik Brey en Jan Dagevos kreeg na het succesvol oprichten van Purper na 1978 al 
snel een andere richting. Na 35 jaar komen de oprichters van Purper eindelijk weer bij elkaar.
‘Toen We Jongens Waren’ is een speelse, ongedwongen avond met close harmony cabaret, muziek, humor en 
samenzijn. ‘Toen We Jongens Waren’ is vanaf oktober 2013 in diverse Nederlandse theaters te zien. Met een 
knipoog kijken de oprichters van Purper in de voorstelling terug op hun jongere jaren en dragen zij diverse liedjes 
voor. Acts van toen en nu komen aan de orde, van ontroerende verhalen uit de huisartsenpraktijk, tot hilarische uit 
het leven gegrepen verhalen. De muzikale begeleiding hebben de heren zelf in handen. ‘Toen We Jongens Waren’ 
is vanaf 6 december 2013 te zien in theaters in Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein, Soest en 
Baarn. Kijk voor meer informatie en de gehele speellijst op www.wereldtheater.com.
 
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 penningen. Daarom houdt De Munten- en PostzegelOrganisatie 
(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. Aansluitend is er desgewenst advies 
met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Repair Café Utrecht-Transwijk
Bewoners van Utrecht kunnen donderdag 5 december met hun kapotte spullen naar Repair Café Utrecht-Trans-
wijk. Daar helpen handige klussers hen deze spullen te repareren. Het gaat om huishoudelijke artikelen, zoals 
broodroosters en koffiezetapparaten. Ook assisteren de klussers bij reparaties aan ander huisraad, zoals lampen, 
kleine meubels en elektronica (cd- of dvd-spelers). Reparaties aan computers en printers zijn in beperkte mate 

Elke woensdag

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

Donderdag 28 november
 
Onthulling DOS-monument
Om 17.15 uur wordt voor de hoofdingang van Stadion Galgenwaard het monument onthuld ter 
herinnering aan het landskampioenschap van DOS in 1958. DOS is één van de drie clubs waar FC 
Utrecht in 1970 uit is ontstaan. Het monument is een initiatief van de Initiatiefgroep Monument 
DOS Landskampioen 1958 en is ontworpen door de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst.
 

Zondag 1 december
 

Huis voor Tranen organiseert een Kunst en Tranen Ontbijt
Dit ontbijt is een activiteit van de Tranen op Tournee, waarbij iedereen welkom is met tranen, 
ontroering of goeie schouders om op uit te huilen. Een melancholiek, goed verzorgd ontbijt 
rondom tranen. Ditmaal wordt er een verhaal verteld door Jan Adam en gezongen door Angela van 
Leeuwen. Aanmelden: huisvoortranen@gmail.com. Meer info elders op deze pagina.
 
Wereldbazar uit vier windstreken
Zondag 1 december presenteren ZIMIHC theater Stefanus en Zuilen een Wereldbazar. Een bazar in 
feestelijke festivalsfeer waarin de vier windstreken Europa, het Verre Oosten, Latijns-Amerika en 
de Arabische wereld centraal staan. Struin langs de verschillende marktkramen en ga op zoek naar 
bijzondere koopjes. Meer info elders op deze pagina.
 

Donderdag 5 december
 
Repair Café Utrecht-Transwijk
Bewoners van Utrecht kunnen met hun kapotte spullen naar Repair Café Utrecht-Transwijk. Daar 
helpen handige klussers hen deze spullen te repareren. Het gaat om huishoudelijke artikelen, zoals 
broodroosters en koffiezetapparaten. Ook assisteren de klussers bij reparaties aan ander huisraad, 
zoals lampen, kleine meubels en elektronica (cd- of dvd-spelers). Toegang is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Van 13.00 - 16.00 uur, in Woonzorgcentrum de Bijnkershoek, Van 
Bijnkershoeklaan 250 in Utrecht-Transwijk. Meer info elders op deze pagina.
 

Tot en met donderdag 5 december
 
DierenPark Amersfoort helpt Sint de crisis door
Ook de Sint heeft mogelijk te maken met de crisis. DierenPark Amersfoort helpt een handje door 
kinderen gratis toegang te verlenen tot het park zolang de goedheiligman in het land is. Een vol-
wassene met een reguliere dagkaart mag tot en met 5 december twee kinderen t/m 12 jaar gratis 

meenemen. Meer info elders op deze pagina.
 

Zaterdag 7 december
 
18e Internationaal Ansichtkaarten-
festival in Bunnik
Van 10 - 16 uur organiseert de Nederlandse 
Vereniging Van Prentbriefkaarten-verzamelaars 
voor de 18e keer een Ansichtkaartenfestival in 
Postiljonhotel Utrecht-Bunnik, Kosterijland 8, in 
Bunnik. A12, afrit 19, buslijn 241. Op deze beurs 
meer dan 1 miljoen oude gebruikte ansicht-
kaarten van steden, dorpen en buurtschappen 
en 700 verschillende onderwerpen van vòòr 
1900 - 1960. Gratis taxatie van meegebrachte 
ansichtkaarten. info: 06-12277769 of info@
ansichtkaartenvereniging.nl. Voor de beurzen in 
2014 kijk op www.ansichtkaartenvereniging.nl.
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MAANDAG EN DINSDAG | 13:30 UUR 
PATHÉ REMBRANDT UTRECHT

www.pathe.nl/utrecht

02/12 – 03/12 – 09/12 – 10/12
DAGLICHT 3gat
In Daglicht ontdekt de succesvolle advocate Iris dat haar moeder een groot geheim met zich 
meedraagt. 

Iris blijkt een oudere halfbroer te hebben waarvan het bestaan noodgedwongen is verzwegen. De autis-
tische Ray blijkt in een tbs-kliniek te verblijven omdat hij veroordeeld is voor een gruwelijke moord. Iris 
trekt zich het lot van haar halfbroer aan en in haar zoektocht naar de waarheid wordt ze geconfronteerd 
met zaken die haar leven voorgoed zullen veranderen.

 Let op: 4 nachten = 3 betalen !

www.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    
T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Overnachten in stijl... Overnachten in stijl... 

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust 
komen en ontspannen in het mooiste stukje 
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of 
Valkenburg naar een van de sfeervolle en 

gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).
Najaarsarrangement 

2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 
2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
-  Prijs vanaf € 122,- p.p. (halfpension)  - 

(2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.
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mogelijk. Verder helpt een fietsenmaker bij eenvoudige fietsreparaties en een naaister bij reparaties van kleding 
en gordijnen.Tijdens de reparatie kunnen de bezoekers een kopje koffie of thee drinken. Een babbeltje met 
andere bezoekers maakt het nog gezelliger. De meeste reparaties bij het Repair Café slagen. Er kan niets worden 
gegarandeerd. Voor alle reparaties is de regel dat bezoekers eventueel benodigde onderdelen zelf meebrengen. 
Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van 13.00 - 16.00 uur, in Woonzorgcentrum de 
Bijnkershoek, Van Bijnkershoeklaan 250 in Utrecht-Transwijk.
   
     Nieuwe Oud-Utrecht in de schappen 
Het decembernummer van het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift Oud-Utrecht bevat zoals gebruikelijk 
toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerde artikelen, besprekingen en berichten over de geschiedenis van 
stad en provincie. Als u zelf een idee voor een artikel heeft, kunt u contact opnemen met de eindredacteur Mau-
rice van Lieshout, redactie.tijdschrift@oud-utrecht.nl
Een verhaal dat veel Utrechters zal aanspreken gaat over Bob Bleijenberg (1906 - 1976). Als jongen van vijftien 
kreeg hij al zalen plat. Onder de naam Fantasio werd hij als muzikale clown een unieke verschijning in Nederland 
en daarbuiten. Toen zijn stem uitviel, maakte hij onder de naam ‘Gijs’ furore in Het Stadsblad. Zijn wekelijkse 
rubriek ‘Azzu mijn vraag’ werd door heel Utrecht gelezen. 
De Vrede van Utrecht was afgelopen jaar een veel besproken onderwerp. Toch blijft het een hardnekkig en bijna 
onuitroeibaar misverstand dat de vredesonderhandelingen in 1712-1713 en vervolgens de ondertekening van de 
verdragen plaatsvonden in de huidige centrale hal van het stadhuis. In werkelijkheid bevond de grote onder-
handelingskamer zich elders. Een bijzonder boekwerk uit Turijn neemt de laatste twijfel weg. Lees over deze 
onderwerpen en nog veel meer in het rijk geïllustreerde Oud-Utrecht
   
     Wereldbazar uit vier windstreken 
Zondag 1 december presenteren ZIMIHC theater Stefanus en Zuilen een Wereldbazar. Een bazar in feestelijke 
festivalsfeer waarin de vier windstreken Europa, het Verre Oosten, Latijns-Amerika en de Arabische wereld 
centraal staan. Struin langs de verschillende marktkramen en ga op zoek naar bijzondere koopjes. Tussen 14.00 
- 15.00 uur kun je kijken naar de voorstelling Van de Werelddaken van ZID theater. Van de Werelddaken is een 
multidisciplinaire voorstelling vol muziek, zang, poëzie en videoboodschappen vanuit de hele wereld. Je krijgt 
letterlijk inkijk in het leven van de mensen. Van de Werelddaken geeft ‘gewone’ mensen een stem. Zij snappen 
heel goed wat er gaande is en maken duidelijke keuzes, gedreven door drijfveren die vaak ingegeven zijn door 
hun culturele achtergrond. Op de bazar zijn producten te krijgen uit de hele wereld en van om de hoek: Indiase 
kerstversiering, (tweedehands) kleding, handgemaakte tassen en sieraden, Peruaanse woonaccessoires en nog 
veel meer. Bij de diverse eetkramen vind je eten en drinken uit de vier windstreken en in de Binnenplaats zijn er 
stoelmassages.
Programma: 11.00 uur inloop, 14.00 uur begin voorstelling Van de Werelddaken (première), 15.00 uur einde 
voorstelling, 16.00 uur einde Wereldbazar, Toegang: €2,50, Locatie: ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2, 
Overvecht Utrecht. Meer informatie: www.zimihc.nl/stefanus of www.zidtheater.nl. Kraam huren: € 15
ZIMIHC theater Stefanus is gevestigd in de voormalige Stefanuskerk. Het is dé culturele ontmoetingsplek voor 
iedereen in de wijk en ver daarbuiten. Je kunt hier terecht voor muziek, optredens, festivals en zaalhuur.
   
     18e Internationaal Ansichtkaartenfestival in Bunnik 
Zaterdag 7 december 2013 organiseert de 
Nederlandse Vereniging van Prentbrief-
kaartenverzamelaars voor de 18e keer een 
Ansichtkaartenfestival van 10.00 - 16.00 uur 
in het PostiljonHotel Utrecht - Bunnik, Koste-
rijland 8, A12, afrit 19, buslijn 241. Op deze 
beurs zijn oude en gebruikte ansichtkaarten 
te vinden van vòòr 1900 tot heden: dorps- 
en stadsgezichten, buurtschappen zowel 
Nederlandse als buitenlandse. Er is keuze uit 
een groot scala aan onderwerpen, waarvan 
er zo’n 700 zijn, zoals: molens, kerken, stad-
huizen, vervoer, padvinderij, sport, poezen, 
honden, paarden, jacht, diverse dieren, 
filmsterren, illustrators, fantasie, watertorens 
en scheepvaart. Natuurlijk kan men bij de 
vele standhouders nog vele andere variëteiten 
aantreffen. Gratis taxatie van meegebrachte ansichtkaarten. info: 06-12277769 of info@ansichtkaartenvereni-
ging.nl. Voor de beurzen in 2014 kijk op www.ansichtkaartenvereniging.nl.
   

    Vanaf vrijdag 13 december 2013
     
     Nederlands Volksbuurtmuseum bestaat twintig jaar 
Het begin van de tentoonstelling: 
‘Feest, de Kracht van het Volk’. 
Vanwege het 20-jarig bestaan 
en onze ontwikkelingen zijn er 
nog de volgende projecten en 
tentoonstellingen in het museum: 
De expositie: ‘Gewone Dingen 
en Mooie Verhalen’. Bijzondere 
stukken uit onze collectie. Bij 
elk stuk hoort een mooi verhaal. 
Daardoor zijn ze extra waardevol 
en spreken ze nog meer tot de 
verbeelding. Daarnaast is er 
een educatief project. Een lespakket met veel informatie over het leven rond 1900. Het lespakket 
zal voor alle basisscholen van Utrecht gratis te downloaden zijn van de website van het museum 
www.volksbuurtmuseum.nl. Adres: Waterstraat 27 Utrecht
   

    Tot eind dit jaar
     
     Speciale aanbieding ‘huiskamerhotel van Limburg’ 
Ons hotel is gehuisvest in Mechelen 
in Zuid Limburg in een voormalige 
brouwerij uit de 18e eeuw. Een prima 
uitvalsbasis voor allerlei activiteiten. 
Tot einde dit jaar mag u vier nachten 
verblijven voor de prijs van drie. Meer 
info Hotel-Restaurant De Oude Brou-
werij, Hoofdstraat 53 - Mechelen, tel. 
043 - 4551636 en meer info elders op 
deze pagina. Zie ook onze advertentie 
op deze pagina.
   

    Komende weken
     
     Na 35 jaar weer Purper met Toen We Jongens Waren 
Haye van der Heyden, Erik Brey en Jan Dagevos 
weer samen op het toneel in een muzikale theater-
productie. Het leven van Haye van der Heyden, Erik 
Brey en Jan Dagevos kreeg na het succesvol op-
richten van Purper na 1978 al snel een andere rich-
ting. Na 35 jaar komen de oprichters van Purper 
eindelijk weer bij elkaar. Kijk voor meer informatie 
en de gehele speellijst op www.wereldtheater.com 
en ook meer info elders op deze pagina.

   

     Nieuwe Oud-Utrecht in de schappen 
Het decembernummer van het tweemaandelijks 
verschijnende tijdschrift Oud-Utrecht bevat zoals 
gebruikelijk toegankelijk geschreven en rijk geïllu-
streerde artikelen, besprekingen en berichten over 
de geschiedenis van stad en provincie. Meer info 
elders op deze pagina.
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: Yvonne van Veenendaal 06 - 20600285 | Esmay Hoekman 030 - 8200570

Het Bartholomeus Gasthuis

 
 

Tentoonstelling van Armenpot tot Zorgpakket:
Het Bartholomeus Gasthuis heeft een rijke en lange
geschiedenis die teruggaat naar de 14e eeuw. Onderga
de weelde van de Regentenzaal en laat u meenemen naar 
vervlogen tijden. Rondleidingen elke zondag om 11.00 uur. 
Reserveren is verplicht en kan tot uiterlijk 
(de voorafgaande) vrijdag 16.00 uur per e-mail 
(teamwelzijn@bartholomeusgasthuis.nl).

Kosten: Volwassenen € 4,95. Inclusief koffie met 
Utrechtse sprits in brasserie Zunte: € 6,95. 
U-pashouders: € 1,00 en kinderen: gratis

 
 

 

et Huis in de Wijk van het 
Bartholomeus Gasthuis heet 

ouderen en hun (kleine) gasten van 
harte welkom.

 Wij bieden een bruisend programma en 
geven u iedere twee weken een andere 
uitgaansTIP voor het Huis in de Wijk.

Op deze warme en veilige plek kunt u ook 
heerlijk eten in brasserie Zunte, mensen 
ontmoeten en verwend worden. Tevens 

kunt u terecht met allerhande vragen of als 
het (even) niet meer gaat.

Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht www.bartholomeusgasthuis.nl

Hotel Het Witteveen

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide

• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner

Verblijf op de door de weekse dagen 
€ 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.
Geldig van september t/m december m.u.v.
de feestdagen.

T: 0593 552429
receptie@hotelwitteveen.eu

www.hotelwitteveen.eu
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Kerstarrangement 'X-mas'
(3 dagen, 2 overnachtingen)

• 2 overnachtingen in een standaardkamer
• 3-gangendiner op Kerstavond excl. drank
•  4-gangendiner op 1e Kerstdag excl. drank  

en inclusief live entertainment
• Uitgebreide brunch op beide Kerstdagen

€ 219,- p.p.

reserveren via 043-6013241  
of via www.parkhotelvalkenburg.nl

Op basis van een verblijf van twee 
personen in een standaard kamer. 
aankomst 24 december 
vertrek 26 december.

KijK ooK voor 2 en 4-daagse 
Kerstarrangementen op de website.AMSTERDAMSESTRAATWEG 701e UTRECHT

TEL. 030-2431981 - INFO@ALEXIOS.NL
WWW.ALEXIOS.NL

ZONDAG 1 DECEMBER ROND 18.30 UUR 
BEZOEK VAN SINTERKLAAS

BEIDE KERSTDAGEN EN NIEUWJAARSDAG 
GEOPEND MET LIVE MUZIEK EN À LA CARTE! 

TEVENS ELKE VRIJDAG-, ZATERDAG- EN 
ZONDAGAVOND LIVE MUZIEK

Langegracht 51 • 3601 AK  Maarssen
T: 0346 – 56 22 01 • www.nonnerie.nl

Kerst vieren in de Nonnerie

T: 0346 – 56 22 01 • www.nonnerie.nl

Speciaal voor gezelschappen, zakelijk en particulier, 
hebben wij rondom de feestdagen een mooi menu 
samengesteld. Geniet van een feestelijke borrel in de 
Wintertuin, een diner in een stijlkamer en laat u 
verrassen door de sommelier. 

Kerstavond all inclusive € 55 p.p. 

Kerstlunch op 1e en 2e Kerstdag € 39 p.p.

Voor de kinderen € 19,50 p.p.

Kerstdiner op 1e en 2e Kerstdag € 79 p.p.

Klik op de kerstbutton op onze website voor alle info 
en reserveer direct online of bel 0346 – 56 22 01.

MET KERST ZIJN WIJ GEOPEND! 
Geniet van 3-gangen voor 37,50 of 
van ons 4-gangenmenu voor 42,50.

Kijk op www.dekleinebaron.nl  
of bel 030 - 2445151

eten, drinken & catering

eten, drinken & catering

eten, drinken & catering

Fijne Kerstdagen!

Adverteren 
met uw 

kerstarrangement? 

Bel 030-8200570



  Het eerste najaarsfeest is Sint Maarten, op 11 november. Het Sint Maar-
tensfeest werd al in de Middeleeuwen groots gevierd in Utrecht. Op de 
avond ervoor werd het Sint Maartensvuur ontstoken. Kinderen hielden 
manden boven het vuur met appels, noten, kastanjes en mispels. Tijdens 
het roosteren werden de manden geschud, zodat de vruchten eruit 
vielen en de kinderen konden grabbelen. 
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 In de donkere maanden van het jaar brengen feesten extra licht en vrolijkheid. Sommige 
van deze feesten worden al eeuwenlang gevierd in Utrecht.    

Feesten van 
de donkere dagen

Sinterklaas deelt uit (1883)      

Oude spreekwoorden verraden dat er 
nog meer te genieten viel: ‘s Avonds 
most en ‘s morgens wijn, ter eere van 
Sint Martijn’, en: ‘Hij wacht op Sint 
Maartens gans’. Maar ook: ‘Het is 
altijd geen Sint Maartensavond’. Sint 
Maarten was 
een heilige 
die zijn halve 
mantel had 
weggegeven. 
Het Sint 
Maartensfeest 
was daarom 
een feest 
waarop werd 
uitgedeeld.

   Sint Nico-
laas 
Sint Nicolaas 
werd in onze 
streken populair 
na het huwelijk van de Byzantijnse 
prinses Theophanou met keizer Otto 
II, in 972. Zijn feestdag viel samen 
met een oud Germaans feest, de Wilde 
Jacht van Wodan, wat ongetwijfeld 
bijdroeg aan de populariteit van 

Sinterklaas. In de Middeleeuwen 
waren er Sint Nicolaasbroederschap-
pen om de naamdag van de heilige te 
vieren. Omdat ook St. Nicolaas een 
vrijgevige heilige was - hij schonk een 
bruidsschat aan arme meisjes - is zijn 

feestdag bij 
uitstek een 
dag waarop 
we cadeautjes 
geven.

   Kerstmis 
Kerstmis 
vieren we op 
twee dagen, 
maar ooit 
waren het er 
vier. Dit was 
in 1813 op het 
concilie van 

Mainz afgespro-
ken. Die vierde 

dag was speciaal voor de kinderen. 
Vier feestdagen achter elkaar was 
wel erg veel, dus lang heeft dat niet 
geduurd. De derde kerstdag werd in 
1773 afgeschaft.

   Driekoningen 
In de Middeleeu-
wen werd Drieko-
ningen op 6 januari 
door de kinderen 
gevierd met ‘kaars-
jesspringen’. Ze 
hadden speciale ‘ko-
ningskaarsjes’ met 
drie armen, waarvan 
de middelste zwart 
geverfd was. Die 
middelste werd 
‘het moorken’ of 
‘Melckert’ genoemd, 
naar de zwarte koning 
Melchior. De konings-
kaarsjes werden tot de 
Reformatie in de kerk 
gewijd. In Utrecht kregen klanten van 
de kaarsenmaker nog in de 19e eeuw 
met Driekoningen een koningskaarsje 
cadeau.

   Ponsen en Angen 
Een typisch Utrechts feest was 
het Ponsen en Angen. Toen keizer 
Frederik Barbarossa in 1161 Milaan 
verwoestte, deelde hij de relieken uit 
de kerken van de stad uit aan bondge-
noten. De Utrechtse bisschop kreeg 
de relieken van Sint Pontiaan en Sint 
Agnes. De feestdag van St. Pontiaan, 

14 januari, en de feestdag van St. 
Agnes, 21 januari, werden in Utrecht 
gevierd met processies, feestmaaltij-
den én het geven van geschenken. Op 

Sint Pontiaansdag gaven de vrouwen 
‘ponsen’ aan de mannen. Op Sint 
Agnesdag gaven de mannen ‘angen’ 
aan de vrouwen en meisjes. 

  Sinterklaasverkoop 

  Op zondagmiddag 1 december vindt de jaarlijkse Sinterklaasverkoop plaats 
in Het Utrechts Archief op de Hamburgerstraat 28. U kunt hier onder meer 
reproducties van prenten, affi ches, ansichtkaarten, foto’s en boeken met korting 
tot 70% aanschaffen. Tijd: 12.30 - 17.00 uur. Toegang gratis.   

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

         

Melchior. De konings-

- Kerstfeest in Hoog Catharijne, 1978 -

- Stadsvaandel met St. Maarten -



Er werkten ook mensen, die niet blind 
waren. Zij zorgden dat de materi-
alen aanwezig waren, de goederen 
verkocht werden in de winkel en alles 
opgeruimd en schoon was. Loes was 
één van die mensen. Vrijdag schrobde 
ze de buitenboel, zeemde de ramen en 
poetste de koperen bel en brievenbus. 
Ze was stevig gebouwd, had donkere 
krullen en een bril met een zwart mon-
tuur, zo een die nu weer modern is. Ik 
mocht haar wel eens helpen. Vooral als 
met veel watergeplens de hoge ramen 
werden gedaan, vond ik het leuk mee 
te doen.
Als ik naar de bakker op de Vismarkt 
moest met een lijstje van mijn moeder, 
waren er vier dingen om op te letten. 
Het belangrijkste was het briefje en 
vooral het geld niet te verliezen. Die 
kans was groot, want ik huppelde 
altijd en probeerde donker gekleurde 
stenen tegels te ontwijken; die brach-
ten namelijk ongeluk. Dan was er ‘de 
Kroeg’ en volgens mijn ouders was het 
daar niet pluis. Ook op het Oudkerk-
hof was iets spannends. De Dietsche 
Taveerne: ook een soort Kroeg, erg ge-
sloten, met kleine etalages, een soort 

vitrines met foto’s van dames, die half 
bloot een been optilden en poeslief 
keken. De mevrouwen hadden glim-
mende sterretjes en soms een veertje 
op hun lijf, daar waar ik heel andere 
dingen had. Ik vond het spannend en 
vreemd en had al eens bij mijn oudere 
broers gevraagd hoe dat toch zat bij 
vrouwen; hadden die sterretjes en 
veertjes onder hun kleren? Mijn broers 
deden heel wijs, maar vertelden niets. 
Ik had natuurlijk ook mijn moeder wel 
eens bespied in haar slaapkamer, of 
onze inwonende oma, maar kon nooit 
duidelijk zien of ze ook een veertje of 
een sterretje hadden.
Op een dag zag ik Loes uit de 
Taveerne naar buiten komen en een 
emmer sop in de goot gooien. Loes 
poetste dus ook in de Dietsche en 
werd daardoor voor mij heel interes-
sant. Zij alleen kon vertellen wat daar 
gebeurde, zij kon vertellen wat voor 
vrouwen sterretjes en veren hadden en 
of daar misschien ook nog wat onder 
was, want ik begreep van mijn broers 
dat daar een geheim zat.
De dagen daarna volgde ik heime-
lijk mijn Loes als ze met emmers en 

dweilen bezig was. En als ze op haar 
knieën de vloer boende, gluurde ik 
onder haar schort in de hoop een ster 
te zien, dan wel een ander geheim. 
Mijn gegluur leidde tot niets. Op een 
vrije woensdagmiddag trof ik Loes 
weer eens voor de Dietsche, gedreven 
door een groot verlangen meer te 
weten, maakte ik eerst een omzeilend 
praatje en vroeg toen heel neutraal of 
ik eens binnen mocht kijken. Bijna 
zeverend van spanning volgde ik Loes 
de Taveerne in. Een beetje donker 
was het, tafeltjes en stoelen en een 
podiumpje met sjofele glittergordij-
nen. Nergens dames met een ster. 
Ik vertelde Loes dat ik die vrouwen 
wel eens wilde zien. Ze hield haar 
buik vast van het lachen, haar sterren 
zouden wel schudden, dacht ik. “Nou 
jochie, zei ze, kom daar later als je 
groot bent maar eens voor terug.” 
Maar ik wilde nú graag weten hoe dat 
met die sterren zat. Loes moest haar 
dikke zwarte bril afnemen, omdat er 
tranen in haar ogen kwamen van het 
lachen. “Dit zijn Franse dames die hier 
komen”, vertelde ze, “die hebben dat.” 
Dat verklaarde wel waarom ik bij mijn 

moeder, oma en Loes niets zag, maar 
het loste ook niet alles op. Ik nam me 
voor later in Frankrijk de zaak verder 
te onderzoeken. Niet veel later was het 
Sinterklaas en kreeg ik een pakje met 
het volgende gedichtje,...

Voor dit kleine heertje
dat onderzoekende meneertje,
dat zocht naar het geheim achter het 
veertje,
die graag voor een keertje,
en dan niet voor het sfeertje
verlangend wilde weten, wat hebben 
zij daar nou,
die dames, die niet gehinderd door wat 
voor ‘n kou
gehuld in een boa en op een hoogge-
hakte schoen
voor een glitterend gordijn hun goeie 
goed uitdoen.
Is het de kleine Beer, Venus, Virgo, 

Orion of hoe heten ze ook al weer
wat zit er achter die sterren, toe onthul 
het eens een keer.

Je komt er heus wel achter kleine man,
dat is nou wat je noemt, het groot 
ontwikkelingsplan.
Copernicus, Galilei, Kepler deden ook 
niets liever dan hun ogen opensperren
en loerden door kijkers naar dichtbije 
en hele verre sterren.
Onderzoekt en behoud het goede,
Pieterbaas zwaait vriendelijk met zijn 
roede
en onder z’n rode planeetkleurige 
tabbertjas
haalt Sint voor jou een onthullende 
Sterren-Atlas.

Evert Jan Nagtegaal
030-2321088

Verlangen, Sinterklaas en Loes
Eind jaren ‘50. Wij woonden midden in de oude Utrechtse binnenstad, Achter St. Pieter, in een enorm 
huis. Veel gebouwen aan elkaar vormden werkplaatsen voor blinden en slechtzienden die aan weef-
getouwen geblokte theedoeken maakten en ruige kokosmatten, manden vlochten en borstels trok-
ken. Mijn vader was directeur van deze inrichting en ons gezin bewoonde een deel van het pand.
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Eric-Jan vergaapte zich aan het interieur van De Dietsche Taveerne (foto HUA)  

RedactiebenedenBijschrift1



In de serie Brand Los! 

vertelt brandweerman Cor 

(Cor Kraaijenhagen) over 

zijn jarenlange ervaringen 

bij de Utrechtse brandweer. 

Reageren mag, brand los 

en stuur uw verhaal naar: 

redactie@deoud-utrechter.

nl of als een brief naar De 

Oud-Utrechter, Postbus 615, 

3500 AP Utrecht.

Of wij door de medische boeken met 
mooie plaatjes van broer Wim gein-
spireerd raakten, weet ik niet meer. Op 
de stoelen bij de tafel stonden bergen 
wasgoed. Daarmee werd om de tafel 
een tent gebouwd. Dit voor het geval 
dat mijnheer of mevrouw Van Leeu-
wen onverwacht een bezoekje kwam 
brengen. Omdat er over dit onderwerp 
bij mij nogal wat vragen rezen, was 
mijn hoop gevestigd op een spoedig 
contact met Astrid. De enige dochter 
van Astrid, Wendy Mulder-Van Doorn, 
zocht telefonisch contact met mij. He-
laas moest zij mij mededelen dat haar 

moeder december 2012 op 61-jarige 
leeftijd was overleden.
Op dinsdag 5 november heb ik samen 
met mijn zuster Margriet haar een be-
zoek gebracht. Astrids zuster Yvonne 
was een jeugdvriendin van Margriet 
en kwam derhalve ook regelmatig bij 
de familie Van Leeuwen over de vloer.

Levenspad
Zoals ik in mijn vorige artikel al 
aangaf, was ik vooral nieuwsgierig 
hoe het levenspad van Astrid was 
verlopen.
Samengevat was het een levenspad vol 

tegenslagen, opgetekend door dochter 
Wendy, die nog zichtbaar geëmoti-
oneerd was door het gemis van haar 
moeder. Ondanks alle tegenslagen was 
Astrid altijd vrolijk en zag ze het leven 
positief.
Astrid heeft tot haar huwelijk in 1973 
in haar ouderlijk huis gewoond aan de 
Twijnstraat, hetzelfde huis als waar 
wij speelden. In 1975 werd dochter 
Wendy geboren.
In 1981 werd Astrid getroffen door 
een beroerte, waardoor ze eenzijdig 
verlamd raakte en haar spraak werd 
aangetast. 
Na een echtscheiding in 1995 stond 
dochter Wendy er op haar 20e alleen 
voor.

Verzorgd
Tot haar overlijden eind 2012 pas-
seerden diverse kwaadaardige tumoren 
de revue. Wendy heeft haar moeder 
(geheel volgens haar wens) tot het 
einde intens verzorgd en bijgestaan, 
samen met haar man.
Met diepe bewondering en respect 
hebben wij het verhaal van Wendy op 
ons in laten werken zult u begrijpen.
Astrid was de jongste in een gezin van 

drie kinderen. Ze groeide op met zus 
Yvonne en broer Walter. Opmerkelijk 
is dat beiden ook op te vroege leeftijd 
zijn overleden. Astrid is enige jaren 
terug op tv geweest in het programma 
Gezocht. Evenals ik was een jeugd-
vriend op zoek naar haar.

Gelet op de publiciteit moet Astrid 
een bijzondere persoonlijkheid zijn 
geweest. Laat dit voor dochter Wendy 
een troost zijn.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein

‘Mijn vriendinnetje had veel tegenslag’
In De Oud-Utrechter van 6 augustus stond een door mij geschreven verhaal, waarin mijn jeugd-
vriendinnetje Astrid van Leeuwen - we waren acht jaar - een grote rol speelde. Bij haar thuis aan de 
Twijnstraat 24 speelden we zuster en doktertje. Onder de tafel met een zwaar rood kleed. 

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 26 november 2013 pagina 13

ring uit Indonesië, in familiepension 
Vollersbrug van de weduwe Pot aan de 
Oudegracht 349. Het familiepension 
was gevestigd in een oud herenhuis, dat 
bestond uit een voor- en achterhuis met 
daartussen een lichtkoker. Mevrouw 
Abell woonde in een kamer op de 
benedenverdieping. Er waren nog elf 
andere bewoners in het pension onder-
gebracht. Mevrouw Abell had de laatste 
tijd wat extra aandacht nodig. Ze was 
erg nerveus en stond iedere nacht op 
de meest ongelegen tijden op. Ze stak 
dan een sigaret op en liep onrustig door 
de achterkamer van het voorhuis heen 
en weer. Omstreeks half twee ‘s nachts 
werd de heer B. Lageweer, die een 
kamer op de eerste verdieping van het 
achterhuis bewoonde, gewekt door het 
onrustige gedrag van zijn huisgenoot. 
Door het raam van zijn kamer zag hij 
de vlammen. Onmiddellijk rende hij 
naar beneden, greep in de gang de 

snelblusser van de muur en probeerde 
daarmee het vuur in de kamer te blus-
sen. Dat was helaas onbegonnen werk. 
Niet alleen de hele huisraad stond al 
in lichterlaaie, maar ook de kleren van 
het Indonesische vrouwtje, dat als een 
verdwaasde door de kamer holde, had-
den al vlam gevat.

Heldhaftig doofde de heer Lageweer 
met zijn handen de vlammen op de 
kleding van mevrouw Abell.

Om u in dit geval meteen een tip te 
geven: mocht uw kleding ooit vlam 
vatten en u bent alleen ga dan NIET 
HOLLEN, MAAR ROLLEN, ga op de 
grond liggen en rol heen en weer om de 
vlammen te doven. Is er iemand bij u in 
de buurt, laat die dan de vlammen met 
een blusdeken of een jas doven en doe 
dit ALTIJD van boven naar beneden. 
Daarna EERST WATER en de rest 

komt later (Minimaal tien minuten koe-
len met zacht stromend lauw water). 
Terug naar het verhaal. Door het lawaai 
en de dichte rook waren ook de andere 
huisgenoten wakker geworden en zij 
brachten mevrouw Abell naar buiten. 
Ze werd in zorgwekkende toestand met 
derdegraads brandwonden over haar 
hele lichaam opgenomen in het Stads 
en Academisch ziekenhuis.

De heer Lageweer was zo van slag dat 
hij, in plaats van het alarmnummer van 
de brandweer te bellen, vijf maal nul 
draaide en zo de nachtwaker van het 
hoofdpostkantoor aan de lijn kreeg ( 
Ezelsbruggetje voor nu 1 en 1 is 2…
huidige alarmnummer 112). De nacht-
waker verstond helaas een verkeerd 
huisnummer en gaf dat door aan de 
brandweer (Belangrijke tip, geef duide-
lijk aan de alarmcentrale door waar de 
hulpverleners naartoe moeten komen). 
Doordat kort daarop ook de buren 
belden, konden de brandweerauto’s 
nog vrij tijdig per mobilofoon worden 
gewaarschuwd. Voor zij konden begin-
nen met blussen, moest eerst de zware 
voordeur worden geforceerd. Die had-

den de bewoners bij het verlaten van 
het huis in het nachtslot getrokken. Het 
vuur had zich inmiddels verspreid naar 
de voorkamer en de lichtkoker, waar 
drie drums met zestig liter petroleum 
waren opgeslagen. Door de wind fun-
geerde deze lichtkoker als een schoor-
steen, zodat de brand ook oversloeg 
naar de bovenliggende kamers.

Aanvankelijk hadden de brandweerlie-
den onder leiding van commandeur C. 
Das vier nevelstralen van de hogedruk-
spuit ingezet. Na het sein grote brand 
kwam er nog assistentie van twee mo-
torspuiten, die op de waterleiding wer-
den aangesloten. Het vuur was ontstaan 
door een verplaatsbaar oliekacheltje, 
die door de onrustige mevrouw Abell 
waarschijnlijk werd omgestoten.

Schade van de brand werd geraamd op 
25000 gulden. Meneer Lageweer hield 
er gelukkig alleen wat lichte brandwon-
den aan zijn handen aan over.
Als u dit verhaal aandachtig gelezen 
heeft, bent u mijn tips zeker tegenge-
komen. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee!

Niet hollen, maar rollen
Vaak kan ik mij, bij het lezen van krantenartikelen over branden, 
de paniek van de slachtoffers heel goed voorstellen. Daarom heb 
ik dit verhaal als voorbeeld genomen, om u weer eens te waar-
schuwen, mocht er bij u ooit brand uitbreken.

Het was maart 1959. De 78-jarige mevrouw C. Abell woonde, sinds haar repatrië-

Astrid op het strand

Astrid medio 2012



In die tijd waren de meeste kruideniers 
aangesloten bij een organisatie zoals 
bij de VIVO, of A&O, of Centra en-
zovoort. VIVO stond voor Vrijwillige 
Inkoop- en Verkoop Organisatie, maar 
bestaat al lang niet meer!
De firma Serton had de stad Utrecht 
in vijf delen opgesplitst en mijn werk 
bestond eruit om ‘s morgens in een 
bepaalde wijk de boodschappenboek-
jes en lege flessen op te halen, die 
naar de winkel te brengen, waarbij 
het winkelpersoneel de boodschappen 
ging klaar maken, en nadat die gereed 
waren, kon ik die weer bij de klanten 
bezorgen, en afrekenen natuurlijk. Het 
ophalen van de boekjes en het thuis 
bezorgen van de boodschappen voor 
de klanten was helemaal gratis!

Goudvink
Was ik klaar met 
het bezorgen van 
de boodschappen 
dan ging ik helpen 
in de winkel, wat 
ik ook leuk vond. 
Het aardigste van 
het ophalen en 
het bezorgen van 
de boodschappen 
vond ik altijd dat 
ik de klanten kon 
verleiden meer te 
kopen dan dat ze 
eigenlijk van plan 
waren. Mijn werk-
gever had al snel in 
de gaten dat hij een 
goudvink te pakken 
had, want het was 
nog in de tijd dat 
er op de boodschap-
pen geen houdbaarheidsdatum was 
vermeld. Nu had hij in zijn magazijn 
nogal veel artikelen staan waar hij 
eigenlijk wel vanaf wilde, maar op de 
een of andere wijze lukte hem dat niet.
Zo had hij dozen vol met blikken soep 
waar hij maar niet vanaf kwam. Hij 
vertelde mij dat, waarop ik zei: “Dan 
verkoop ik ze wel voor u.” Zo gezegd, 
zo gedaan.

Aanbieding
Op maandagmorgen bij mijn eerste 
rit nam ik een van de blikken soep 
mee tijdens het boodschappenboekjes 
ophalen en vertelde de dames dat ik 
die week een heerlijk blik soep in de 
aanbieding had. Ik kon bij bijna elke 
klant, naast de gewone boodschap-

pen een blik soep leveren. Mijn baas 
blij natuurlijk, en dat ging de hele 
week door. De soep was daarna direct 
uitverkocht.
Een week daarna bleek dat de soep 
bij een van de klanten problemen had 
opgeleverd, want toen ik weer bij één 
van mijn klanten was, vertelde die me-
vrouw mij: “Kruidenier, ik heb bijna 
echtscheiding gekregen door die soep 
van jou, ze was niet te eten.”
Naar waarheid kon ik vertellen dat ik 
tot op dat moment geen enkele klacht 
over de soep had gekregen. En ook 
daarna kwamen er geen klachten. Ui-
teraard heb ik dit aan mijn werkgever 
verteld en die zei: “ik geeft je wel 
wat mee om het goed te maken.” Ik 
weet niet meer wat ik meekreeg, maar 
mevrouw was tevreden en is klant 
gebleven.

Gevulde repen
Voor de zekerheid had ik ook voor 
mijzelf zo’n blik soep gekocht en ook 
ik kon naar waarheid meedelen, dat er 
aan de soep niets mankeerde.
De verkoop ging niet alleen goed bij 
‘ouwe soep’, maar lukte ook uitste-
kend bij nieuwe producten. Zo had 
mijn baas op enig moment een nieuw 
artikel: gevulde chocoladerepen. De 
reep was onderverdeeld in vijf blokjes, 
die allemaal een ander soort vulling 
hadden. Je zou kunnen zeggen vijf 
exclusieve bonbonnetjes. De reep 
kostte 25 cent.
Toen de baas mij die liet zien, zei 
ik: “Geef maar op, die ga ik wel 
verkopen.” Dozen vol met die repen 

heb ik toen extra voor hem verkocht. 
Het vreemde alleen is, of was, dat 
ofschoon ik het een heel exclusief 
product vond, het op de een of ander 
manier toch niet is aangeslagen. 
Ik ben het daarna tenminste nooit 
meer tegengekomen. Misschien te 
bewerkelijk?

Oudaen
Een van mijn andere klanten was 

het bejaardenhuis 
Oudaen op de Oude 
Gracht. Tot 1965 was 
daar het oude man-
nen- en vrouwenhuis 
gehuisvest. Na enige 
tijd in het bezit te 
zijn geweest van 
studentenvereniging 
Veritas werd Oudaen 
na een grondige ver-
bouwing geopend als 
horecaonderneming. 
Oudaen bestelde in 
die tijd, toen het nog 
een Bejaardenhuis 
was, elke week een zak 
suiker van 50 kilo. Of 
ze dat nu deden om mijn 
werkgever een plezier 
te doen weet ik niet, 

want voor de rest van de 

boodschappen hadden ze schijnbaar 
een ander, want ik leverde alleen maar 
die suiker af.
Je mocht in die tijd op de Oude Gracht 

wel met de auto komen, maar je mocht 
er niet parkeren. Precies tegenover 
Oudaen over de gracht dus, was de 
achterzijde van het hoofdpostkantoor 

op de Neude.

Penetrante geur
Daar was in die tijd bijna altijd vol-

doende gelegenheid om de auto 
vijf minuten neer te zetten, dus 
de auto kwam daar te staan en ik 
ging met de 50 kilo suiker op mijn 
rug de suiker bij Oudaen afleve-
ren. Je rook bijna altijd een pene-
trante lucht als je het bejaarden-
huis binnenkwam. Ik heb horen 
zeggen dat oudere mensen vaak in 
hun broek plassen en dat de lucht 
kwam van opgedroogde urine, 
maar of dat waar is, weet ik niet. 
Maar die lucht moest uiteindelijk 
wel ergens vandaan komen.
De suiker moest altijd aan het 
eind van de gang in de keuken 
worden neergezet. Ofschoon het 
maar een paar honderd meter 
lopen was, was ik altijd blij als ik 
de klus weer geklaard had.
Ik heb dit werk drie jaar gedaan, 
maar toen was ik het zat. Ik had er 
geen hekel aan, maar ik was toe 

aan wat anders. Mijn werkgever vond 
het meer dan jammer dat ik vertrok, 
want hij had, zo zei hij: “Nog nooit 
zo’n goede verkoper gehad.”

Theo de Ruiter

Bijna echtscheiding door blik soep
Ik was net een-en-twintig toen ik mijn rijbewijs haalde. Ja, en als 
je dat hebt, wil je eigenlijk ook wel dagelijks in een auto rijden. 
Maar het was begin jaren zestig en toen had een jongen van 
die leeftijd geen geld om een eigen auto aan te schaffen (anno 
2013 de jongeren van nu, waarschijnlijk ook niet). Ik moest dus 
een baan zoeken waar een auto aan vast zat. Ik zoeken. Op 
enig moment stond er een advertentie in de krant waarin een 
VIVO-kruidenier, de firma Koch uit de Twijnstraat te Utrecht, 
een chauffeur-bezorger vroeg. Nadat ik op de advertentie gesol-
liciteerd had, kwam de heer Serton, eigenaar van de winkel mij 
vertellen dat ik de baan kon krijgen.
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Het interieur is niet de winkel van Koch, maar had het wel kunnen zijn  

De Opel stationcar waarmee ik langs de klanten reed  

De frontgevel van Oudaen

In zo’n VIVO-boekje schreven de huismoeders hun boodschap-

pen die ik moest brengen



Bartels
Bij een bezoek aan de sjoel bij de 
Nieuwegracht voor een Bar Mitswa 
werd een mooie kaddisj ten gehore 
gebracht. Dit godsdienstige lied uit de 
Joodse zangbundel had de bekende 
melodie van ‘’As ik boven op de Dom 
kom’’. Ik heb geprobeerd na te gaan 
wie de schrijver en componist zijn 
van ons Utrechtse volkslied, maar dat 
is me niet gelukt. Toen ik op youtube 
het lied nog eens beluisterde, viel me 
tegen hoe weinig Utrechts het klonk. 
Wel viel me de grote overeenkomst op 
met hoe Anton Geesink sprak en hoe 
Rijk klonk. Op school was me al eens 
verteld dat taalkundigen onderscheid 
hadden aangetroffen tussen ver-
schillende soorten Utrechts. Verder 
vermoed ik dat de Utrechtse tongval 
mede beïnvloed is door arme Duitse 
allochtonen, die ruim 150 jaar geleden 
in de Domstad hun heil zochten. Dank 
voor het mooie verhaal over Bartels en 
ons Utrechtse volkslied.

Gerard Roorda
g.roorda@outlook.com

De Muis
Een prachtig verhaal van Theo de 
Ruiter in De Oud-Utrechter van 12 
november. In zijn artikel komt ook 
de Muis, de zingende voddenboer 
voorbij. Die voddenboer was Pieter 
Linschoten, een buurtgenoot van mij. 

Altijd vrolijk, altijd zingen en heel 
sociaal. Hij haalde vodden op voor 
zijn vader Manus die in de Lange 
Rozendaal een winkeltje met snuis-
terijen en een pakhuisje had. Het is 
echter een misvatting om te stellen dat 
Pieter daarmee zijn ‘kostje’ verdiende. 
Zeg maar rustig dat hij de KOST 
verdiende. De familie Linschoten 
had het een stuk beter dan de meeste 
buurtbewoners die op een andere ma-
nier hun kostje verdienden. Pieter had 
een broer, Jan, die vodden ophaalde 
met een paardenwagentje.
In de jaren 50 was venten met een 
paarden- of hittenwagen heel normaal. 
Vooral groenten- en aardappelboeren 
maakten daar gebruik van; bakkers 
en melkboeren minder. In die tijd 
werkte ik bij melkhandel De Groot op 
de Sjollemalaan in Tuindorp. Ries de 
Groot had ook een paardenwagen om 
melk uit te venten. Zoals iedere venter 
die paardentractie gebruikt weet, kent 
een paard heel snel de route. Wij had-
den een klant die ons paard altijd een 
snee brood gaf en dat betekende vaak 
dat als je vijf of zes huizen voor dat 
adres was, het paard alvast doorliep. 
Maar nu die bakker.
Deze Lubrobakker had inderdaad 
een fraaie broodkar met een pittige 
hit ervoor. Als hij klaar was met zijn 
klanten op het Haverland, moest hij 
een paar honderd meter overbrug-
gen naar de Sickenslaan. Op een dag 

waren Ries de Groot en ik daar aan 
het venten toen wij de bakker hoorden 
roepen “hou hem tegen, hou hem te-
gen.” We keken in de richting van het 
geschreeuw en zagen de broodkar aan-
komen zonder bakker op de bok. Die 
holde een meter of 50, 60 achter zijn 
kar aan. Een prachtig gezicht, want het 
bakkertje was vrij klein van stuk en ta-
melijk corpulent. Aangekomen bij zijn 
eerste adres op de Sickenslaan stopte 
het hitje zoals gewoonlijk en even 
later kwam de bakker. Hijgend als een 
stoomtrein deed hij zijn verhaal.
Na zijn laatste klant op het Haverland 
wilde hij op de bok klimmen onder het 
uitspreken van zijn normale comman-
do; “hort sik.” De bakker gleed echter 
van het opstapje en viel. Het hitje trok 
zich daar niets van aan en draafde 
lustig naar zijn volgende klant. Als wij 
later dat bakkertje tijdens het venten 
tegenkwamen, moesten we nog vaak 
lachen om deze gratis slapstick.

Frans Rolvink
frans.rolvink@planet.nl

Reünie Koningin Juliana 
mavo Utrecht
Voor een reünie op 30 november 
aanstaande zijn wij op zoek naar oud-
leerlingen van de Kon. Juliana mavo 
aan de Pr. Irenelaan 200 in Utrecht. 
We zijn met name op zoek naar de 
examenjaren 1970 tot 1985, maar een 

ieder die op de Juliana mavo heeft 
gezeten is uiteraard van harte welkom. 
Oud-leerlingen die de reünie willen 
bijwonen en hun oud-klasgenoten of 
leraren willen ontmoeten, kunnen zich 
aanmelden op de facebooksite voor 
de reünie (zoeken op reünie Koningin 
Juliana mavo reünie 2013). Degenen 

die niet over facebook beschikken of 
de site niet kunnen vinden, kunnen 
een mail sturen naar js.foto@planet.
nl om zich aan te melden en/of voor 
verdere informatie.

Roel Menges, Marcel Bruin en Jim 
Starreveld
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. labyrint (dwaaltuin); 7. weegtoestel; 12. Leidse Onderwijs Instellingen (afk.); 13. inwendig orgaan; 14. Engels tel-
woord; 15. familielid; 17. rivier in Rusland; 19. nobel; 21. bijvoeglijk naamwoord (afk.); 22. deel van schoen; 24. 
terreinwagen; 27. vluchtige brandstof; 28. god van de liefde; 30. op grote afstand; 31. schrijfgerei; 32. windrichting; 
33. alsmede; 35. raampje in een deur; 37. troefkaart; 38. stierenvechter; 41. kookgerei; 42. deel van week; 44. rond 
zitkussen; 46. steekwapen; 47. dierenverblijf; 48. Mohammedaanse vastenmaand; 49. deel van boom; 50. geestdrift; 
52. draaikolk; 54. hoop (tas); 56. literatuur (afk.); 58. ijzeren spijltje; 61. midden Europese tijd (afk.); 62. voorgeschre-
ven leefregel; 64. deel van een gevel; 65. Duits automerk; 67. verwaande houding; 68. dameskledingstuk; 70. jong 
dier; 72. Europeaan; 73. vliegend zoogdier; 76. meisjesnaam; 77. bevestigend antwoord; 78. slim en sluw; 79. perceel 
(huis); 81. de oudere (Lat. afk.); 82. roem; 83. familielid; 84. bejaard; 86. lust om te kwellen; 87. plaats in Canada.
 
Verticaal
1. hertensoort; 2. oosterlengte (afk.); 3. plezier; 4. deel van voet; 5. zacht weefsel; 6. werklust; 7. vliegdiploma; 8. 
hemellichaam; 9. gevangenverblijf; 10. United Nations (afk.); 11. het werkelijk menend (serieus); 16. bloeiwijze; 18. 
naar aanleiding van (afk.); 20. naaldboom; 21. zangstem; 23. grote zanggroep; 25. lekkernij; 26. niet gesloten; 27. 
betaalmiddel; 29. deel van bestek; 32. deel van gelaat; 34. publieke omroep; 36. zangvogeltje; 37. duinheuvel; 39. 
gezelschap van acht muzikanten; 40. gebergte in Rusland; 42. een ogenblik geleden; 43. trompetvogel; 45. enthou-
siast bewonderaar; 46. judograad; 51. Europeaan; 53. plaats in Noord-Brabant; 54. werkkleding; 55. slotwoord; 56. 
oud Italiaans betaalmiddel; 57. uitdrukking (benaming); 59. hijswerktuig; 60. grassoort in Spanje; 62. laagte (afgrond); 
63. haarstukje; 66. meisjesnaam; 67. Engels bier; 69. Zuid-Koreaans automerk; 71. waterplant; 73. klein gedicht; 74. 
cirkelvormig; 75. knevel; 78. soort dakbedekking; 80. tweetal muzikanten; 82. jongensnaam; 85. dyne (afk.).

We horen of lezen aan het einde van elke maand een weeroverzicht. De maand was nat, zonnig, koud, warm, maar 
lezen nooit: deze maand was er veel wind, met een gemiddelde van windkracht 5. Vreemd eigenlijk en ook jammer. 
Wij hadden wel eens willen weten hoe ‘winderig’ november 2013 is geweest. Waarschijnlijk zou ‘onze’ november in 
de top tien hebben gestaan. De oplossing van de puzzel is dan ook een oud Hollands spreekwoord:

Wie houdt van wind november bemint

De drie winnaars zijn M. van Dijk uit Schalkwijk, M.A. van Essen-Nije Bagdaddreef uit Utrecht, T. van Batenburg 
uit Vianen.

Zij ontvangen het bijzondere fotoboek van Werry 
Crone. 

Voor de puzzel in deze krant hebben we voor vier 
inzenders de Waar in Utrecht Kalender. Met een we-
kelijks speelplezier voor elke Utrechter. Raad waar 
de foto is genomen en maak kans op een leuke prijs. 
Win ‘m met deze puzzel of bestel een exemplaar via 
www.wiu2014.nl
Stuur uw oplossing in voor vrijdag 6 december naar 
De Oud-Utrechter, postbus 615, 3500 AP Utrecht of 
via email naar puzzel@deoud-utrechter.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

48 6 15 53 37 32 50 18 39 27 70 11 24

61 19 87 79 43 36 77 28 86 67 73 65 52 1

UVV

Bij het opruimen van oud fotomateriaal kwam ik bijgaande foto tegen. Hij is 
gemaakt op 14 november 1953, het was mijn eerste voetbalfoto van de UVV 
aspiranten C op 12-jarige leeftijd. Enige namen schieten mij nog te binnen, 
zoals Schuur, Veenhoven, v.d. Werve, Zomer en Flore. Ikzelf sta derde van 
rechts. Wie is nog in levende lijve?

Peter van Santen
paavs@planet.nl

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

Verhuur en informatie:

Brecheisen Makelaars Vleuten/De Meern

030-6663998

Rebo Vastgoed Management B.V. 

030-6866260

www.willems-veste.nl

Dinsdag 26 nov. van 16 - 17 uur 
Zaterdag 7 dec. van 10 - 11 uur

Adres modelwoning:
Middenburcht 53, Vleuterweide

ACTIE:

1e jaar een huurkorting 
van E 100,- per maand

1 jaar gratis parkeren!
Vraag de makelaar naar de voorwaarden

Ben je niet in de gelegenheid? 
Bezichtigen op afspraak is ook mogelijk!

Kom naar het
Open Huis van de 
modelwoning!

GRATIS TAXATIE
Munten, postzegels, bankbiljetten

en oude ansichtkaarten

bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
(even bellen svp.)

Voor meer info: 030-6063944 / www.mpo.nl

Doorlopend gratis taxaties van 10-16 uur

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
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