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  Van oudsher was de Be-
muurde Weerd oostzijde één 
van de toegangswegen naar 
de stad waaraan zich veel 
ambachtelijke bedrijfjes en 
middenstanders vestigden. In 
het gedeelte tussen de Ade-
laarsstraat en de Lauwerecht 
stond in 1942 mijn wieg (op 
nr. 71) en ik bracht ook mijn 
jeugd door in die kinderrijke 
buurt. 

  In de naoorlogse jaren was dat 
voor kinderen een attractief buurtje 
met z’n steegjes, werkplaatsjes en 
hofjes, de braakliggende plekjes en 
het Zwarte Water. Er werd veel op 
straat gespeeld en als je in die sobere 
jaren een autoped (step) of een oud 
kinderwagenonderstel had, was je de 
koning te rijk. Met zo’n karretje kon je 
bijvoorbeeld langs de deuren: “Heeft 
u nog oude kranten?” Voor een fl inke 
vracht oud papier kreeg je bij Prozee 
lompenhandel aan de Gruttersdijk 
al snel 50 cent, voor dat geld kon je 
een middag naar de Cineac aan het 
Vredenburg. Op woensdagmiddag zat 
de hele bioscoop vol met kinderen. TV 
bestond nog niet en we smulden van 
Woody Woodpecker, Laurel & Hardy, 
Tom & Jerry en het onvermijdelijke 
Polygoon Weeknieuws. Het was een 
doorlopende voorstelling, dus je kon 
alles wel drie of vier keer zien, en dat 
deden de meeste kinderen dan ook.

     Saamhorigheid 
Na de oorlogsjaren ontstond in de 
buurt behoefte aan vrolijke feesten 
en bijeenkomsten. Harshagen stelde 
de grote houten zolder boven zijn 
houtzagerij beschikbaar (in het steegje 
tussen nr. 56 en 57) en zo ontstond 
de naam OZO (Op Zolder Ontstaan). 
De OZO-feesten waren voor jong en 
oud, vrolijk en ongecompliceerd, met 
eigen bijdragen en hilarische sketches. 
Drankjes en hapjes werden gespon-
sord door de middenstanders. Een 
hoogtepunt was voor mij de lezing 
met lichtbeelden over de Pygmeeën 
door antropoloog dr. Paul Julien (geb. 
Utrecht 1901), indertijd een bekend 

ontdekkingsreiziger. Hij was een goeie 
kennis van de kruidenier, die hem 
hiervoor strikte met een fl esje wijn.

   Rijtour koningin 
In 1948 werd koningin Juliana inge-
huldigd. Zij bezocht daarna samen 
met prins Bernhard alle provin-
ciehoofdsteden en dus ook de stad 
Utrecht. Tot onze grote verrassing 
kwam de stoet ook door de Bemuurde 
Weerd. ‘s Morgens vroeg veegden de 
straatvegers met hun brede bezems de 
straat schoon en krabden zij de restjes 
paardenvijg van de kinderhoofdjes-
bestrating. Vanuit de Lauwerecht 
passeerde het koninklijk paar ons huis. 
We zaten eerste rang. De stoet ging 
richting Oude Gracht. De koningin en 
prins zaten in een open Amerikaanse 
auto, voorafgegaan door een muziek-
korps en een escorte van een stuk of 
acht motoragenten op dikke BMW-
motoren. Dat zoiets allemaal door die 
smalle straat kon, maakte op mij nog 
de meeste indruk.

   Kleine tragedie  
Het hondje Slokkie van cafébaas 

Kooiman, kon niet tegen de roep van 
de schillenman, die eens per week 
langs kwam met zijn paard en wagen 
om schillen op te halen. Het hondje 
moest telkens luidkeels janken als er 
werd geroepen “Schille-schilluuu!” 
Dat gebeurde dus maar één keer in 
de week, dat vond Slokkie nog wel te 
overzien. Maar al gauw riepen alle jo-
chies uit de buurt: “Schille-schilluuu!” 
als ze dat hondje zagen. Dat beestje 
had geen leven meer, hij kon wel blij-
ven janken. En zo kwam het dat hij op 
een grauwe herfstdag op het stoepje 
voor het café dood bleef. Vanzelfspre-
kend tot verdriet van zijn kroegbaasje 
en de gasten van het café.

 Spannend moment 
Zelf hadden we ook een hond, Blacky. 
Ook hij moest smartelijk huilen, maar 
dan op zondagmorgen als pastoor 
Bakker het kerkklokje van zijn 
Oud- Katholieke Jacobuskerk liet 
beieren… Bim bam - bim bam…
”ouwouwhouuu!”” Maar gelukkig 
voor onze hond was dat geluid door 
de straatjochies te moeilijk om na te 
doen. Honden hadden in die tijd veel 

vrijheid, ze hoefden niet aan de lijn, 
veel van hen scharrelden de hele dag 
op straat, een beetje dollen met an-
dere honden. Dat leidde soms tot een 
inmiddels onbekend tafereel. Meestal 
omringd door joelende kinderen, 
stonden twee honden roerloos en met 
droevige koppen met hun achterste 
aan elkaar. Het doel van dat ritueel 
ontging mij en de meeste kinderen 
natuurlijk, het wachten was op het 
spannende moment dat een volwas-
sene er met een emmer water een eind 
aan maakte. Pijnlijk jankend stoven de 
honden dan uit elkaar. Mijn vriendje, 
met kennis van zaken, heeft tevergeefs 
geprobeerd mij uit te leggen hoe dat 
nu zat met die honden.

   Paarden 
Niet alleen de schillenboer had een 
paard voor zijn kar, ook de groente-
man, en de kolenboer. Zo bracht de 
Korenschoof de zakken meel bij onze 
bakkerij, met soms wel twee paarden 
voor de wagen. Die stonden dan ge-
duldig te wachten voor onze bakkers-
winkel en zo’n paard moest natuurlijk 
ook wel eens een ‘plasje’ doen. Als 

kind stond ik daar met verbazing naar 
te kijken… er kwam geen eind aan. 
In de stad waren honderden paarden 
in gebruik. De geur van paardenvij-
gen hoorde er bij. Wonderlijk mooi 
vond ik het als ik in mijn bedje lag, ‘s 
morgens om een uur of zeven, het was 
buiten hartstikke stil, want er was toen 
vrijwel geen verkeer. En dan… heel 
ver weg, vanuit de Lauwerecht hoorde 
ik het geluid van paardenhoeven dich-
terbij komen, het weerkaatste tegen de 
gevels. Zo’n vijftig paarden slenterden 
rustig, ze liepen los. Een paar jongens 
op een paard zorgden ervoor dat die 
kudde in beweging bleef door af en 
toe wat te schreeuwen of een tikje uit 
te delen met een zweepje. Als ze ons 
huis passeerden, dreunde het huis van 
die honderden paardenhoeven. De 
paarden, die ‘s nachts in een stalhou-
derij buiten de stad verbleven, werden 
in de stad afgeleverd bij hun eigenaar. 
Dat liep dus allemaal los door de 
stadsstraten, en de paarden wisten 
zelf waar ze moesten zijn, het was een 
toppunt van rust.

     Lees verder op pagina 3. 
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Donaudreef 25 
Utrecht

Dag en nacht bereikbaar 
voor directe hulp na 

overlijden(030) 262 2244

Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 
altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & 
Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid  

Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 030 - 633 69 47 - 6 dagen per week open

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

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 

Zorg outl et Utre cht

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

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

ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW 
 DIVERSE KORTINGEN 

IVM 3 JARIG JUBILEUM

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

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.

 

Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open

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

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 

Zorg outl et Utre cht

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

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

ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW 

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

Ook voor onderhoud en reparaties

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

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.

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

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
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Prinsseselaan 1 A
3583 GZ Utrecht
030 2516400

rouwwerk
utrecht.nl

www.rouwwerk-utrecht.nl
info@tomdendaasbloemen.nl
www.tomdendaasbloemen.nl

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 

Voor een goede relatie zijn wij op 
zoek naar gemotiveerde mensen 
die gepensioneerd of met functioneel 
leeftijdsontslag zijn en minimaal 
3 dagen per week in Utrecht en 
omgeving huis-aan-huis lokale 
heffi ngen willen controleren.

WIJ VRAGEN:
• Goede communicatieve 

vaardigheden;
• Perfecte beheersing van 

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

per dag beschikbaar.

WIJ BIEDEN:
• Een marktconform salaris;
• Veel vrijheid en zelfstandigheid;
• Flexibele werkdagen/-tijden.

BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl of 
schrijf u online in via www.jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Esther Aaldering, 

Registerpodoloog J. van Dijk
Tel. 06-22339336.
Amsterdamsestraatweg 542, Utrecht
janvandijk32@outlook.com
www.podoloogjanvandijk.nl

Sommige verzekeraars vragen een 
verwijzing van de huisarts om voor 
vergoeding in aanmerking te komen. 
Vrijwel alle zorgverzekeraars 
vergoeden de behandeling vanuit 
de aanvullende verzekering. 
Informeer bij uw eigen 
zorgverzekeraar.

Ik begeleid u persoonlijk 
tijdens het gehele proces vanaf 
diagnose tot het eigenhandig 
vervaardigen van steunzolen.

Ambachtelijk op maat gemaakt 
in eigen werkplaats

Gespecialiseerd 

Ook thuisservice!

in voet-  of 
houdingsklachten



In de loop der jaren zag je het aantal 
afnemen, tot er op het laatst nog maar 
vier of vijf paarden passeerden. Auto’s 
hadden hun plaats ingenomen, het 
toegenomen verkeer verdroeg een 
loslopende kudde paarden niet meer.

Bakkers
Behalve onze winkel en bakkerij (nr. 
71) was er twintig meter verderop nog 
een bakkerij met winkel (nr. 61) en 
nog weer vijftig meter verder ook nog 
een bakkerswinkel van de Lubro (nr. 
52). Concurrentie genoeg dus. Net als 
de meeste bakkers hadden we ‘maar’ 
vier soorten brood: bruin-, wit-, en 
melkbrood (waarin wat melkpoeder), 
plus het goedkope regeringsbrood, dat 
gebakken werd met door de regering 
gesubsidieerd, grauwig meel van 
Nederlandse bodem. Elke bakker be-
zorgde, na het nachtelijk broodbakken, 
bij zon en regen, met een bakfiets ook 
nog brood aan huis. ‘s Middags weer 
de bakkerij in om koekjes en beschuit 
te bakken, kortom een hondenbaan. 
De opkomst van broodfabrieken en 
zelfbedieningszaken zorgden ervoor 
dat veel zelfbakkende (warme) bak-

kers het niet meer konden bolwerken.

Stank
De geur van paardenmest was eigen-
lijk wel sympathiek, zeker vergeleken 
bij de stank van de Benenkluif. Wel-
iswaar stond die beenderlijmfabriek 
zo’n twee kilometer verderop, maar 
hij was bij ons héél goed te ruiken. 
De stank van de wagonladingen been-
deren met vleesresten die dagenlang 
bij die fabriek stonden te dampen, 
was ongelooflijk goor. Het principe 
was eenvoudig: hoe mooier het weer, 
hoe ondraaglijker de stank en de hele 
omgeving werd dan bovendien ook 
nog geteisterd door bromvliegen en 
maden. Het heeft de gemeente veel 
moeite en geld gekost de ‘Kluif’ daar 
weg te krijgen.

Polna
Toen de groenteman naast ons zijn 
zaakje opdoekte, werd de winkel-
ruimte gehuurd door Chubaszcek, 
een Pool die daar een metaaldraaierij 
wilde beginnen onder de naam Polna. 
Op een avond kwam hij kennismaken. 
Ademloos hebben we meer dan een 

uur zitten luisteren naar de verhalen 
over zijn parachutistenverleden en 
zijn oorlogservaringen bij de slag om 
Arnhem. De Polen hebben daar een 
geweldig moedige strijd geleverd en 
zware verliezen geleden. Zij kregen na 
de nederlaag uiteindelijk ook nog de 
zwartepiet toegespeeld door de Engel-
sen. De veel te late rehabilitatie heeft 
Chubaszcek helaas niet meer meege-
maakt. In de voormalige winkelruimte 
naast ons kwam een zware draaibank 
te staan, Chubazseck werkte zestien 
uur per dag. Al gauw kwamen er een 
tweede draaibank en een extra man-
netje. Bij ons in huis hoorde je regel-
matig het schrapende geluid van zijn 
machines. In de steeg ernaast lag het 
vol scherpe staalrestjes, die voor heel 
wat lekke banden zorgden. Na enige 
jaren liet Chubaszcek op de Bemuurde 
Weerd nr.4, naast de Gruyter, een 
prachtig groot bedrijfspand bouwen, 
met daarboven een ruime woning met 
riant uitzicht op de Weerdsingel.
Naast ons aan de andere kant zat de 
Kattenbakcentrale. Die buurman ging 
dagelijks met zijn paard en wagen de 
hele stad door om bij zijn klanten de 
kattenbak te legen en die te voorzien 
van schoon zand. Kattenbakvulling 
moest nog worden uitgevonden. De 
meeste huisvrouwen waren de hele 
dag thuis, maar mochten zij afwezig 
zijn dan had hij, net als iedere bezor-

ger, een loper op zak 
en kon hij toch naar 
binnen. Zo’n loper, 
een soort sleutel, 
kocht je voor f 1.95 
bij de ijzerwinkel en 
paste op de meeste 
voordeuren, simpel. 
Het was ook de tijd 
dat bij veel voordeu-
ren een touwtje uit 
de brievenbus hing, 
zodat je zelfs zonder 
loper naar binnen 
kon.

Verandering
Rond de Bemuurde 
Weerd waren in mijn 
jeugd een aantal 
grote en middel-
grote bedrijven, 
zoals meelfabriek 
de Korenschoof, 
houthandel Jongeneel, trappenfabriek 
Dix en een houtzagerij. Die bedrijven 
zijn geleidelijk aan verdwenen en de 
grond kwam vrij voor woningbouw, 
ook zijn veel winkels omgebouwd tot 
woning. De armoedige onverklaarbaar 
bewoonde piepkleine huisjes in de 
stegen zijn samengevoegd en gereno-
veerd, zeer gewild en inmiddels on-
betaalbaar. De ooit zo karakteristieke 
bedrijvigheid is uit deze buurt verdwe-

nen. De Bemuurde Weerd is nu vooral 
een aantrekkelijke woonbuurt, zo vlak 
bij de Weerdsluis die nu hoofdzakelijk 
nog gebruikt wordt voor de plezier-
vaart. Het zijn de veranderingen die 
deze buurt al sinds 1330 ondergaat, 
sinds dit deel met een ommuring bij de 
stad werd getrokken.

Wout Heinen
woutheinen@home.nl

Juliana kwam langs in Bemuurde Weerd
(Vervolg van voorpagina)

‘s Middags, om een uur of vier hetzelfde, maar dan in omge-
keerde richting. Ik stond dan met andere kinderen op de stoep te 
kijken naar die machtige en indrukwekkende groep paarden.
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De esdoorn is een andere boom, die 
vooralsnog niet met uitroeiing bedreigd 
wordt. Ter verontschuldiging kan ik 
zeggen dat ik geestelijk doodmoe was, 
doordat ik alle 339 pagina’s van mijn 
biografie die over een weekje uitkomt 
in een ruk had moeten doorlezen, want 
die moest naar de drukker. Ook de 
eindredacteur van dit prachtblad - laat 
ik hem gemakshalve Peter noemen - 
had over de fout heen gelezen, net als 
mijn schoonzoon die van bomen houdt 
en om inzage vooraf gevraagd had. 
Het is dus weliswaar mijn fout, maar 
minstens twee anderen gaan ook niet 
vrijuit.

U begrijpt uit het bovenstaande dat ik 
bezig ben mijn eigen straatje schoon 
te vegen door smoesjes te zoeken 
waardoor u denkt; foutje van Henk, 
maar hij was moe en hij was de enige 

niet die zijn verstand even op nul had 
staan. Schoonvegen doe je - als je het 
letterlijk beoefent - met een bezem en 
dat is eigenlijk een grote kwast. Er zijn 
schilders die de bezem hanteren bij het 
maken van hun kunstwerken. Karel Ap-
pel heb ik zelf met een zachte bezem 
in de weer gezien toen hij een enorm 
doek maakte dat als decor in een opera 
gebruikt is. Als er nou één schoon 
vegen kon was Karel het wel, mag ik 
u verklappen. Hij heeft zoveel vegen 
op zoveel doeken gezet, dat hij soms 
vergat wat er allemaal uit zijn handen 
gekomen was. Toen meestervervalser 
Geert Jan Jansen dan ook een valse 
Karel Appel via een Engels veilinghuis 
te koop aanbood en de veilingmees-
ter een foto van dit werk aan Appel 
stuurde, liet Karel weten dat hij het 
gemaakt had. Geert Jan Jansen woonde 
tot voor kort in Kasteel Beverweerd in 

Werkhoven. Het kan zijn dat hij er nog 
steeds woont trouwens. In verband met 
het maken van een hoesfoto voor mijn 
biografie ontbrak me vandaag de tijd 
om even naar Werkhoven te rijden om 
te checken of Geert Jan daar nog steeds 
woont en schildert. Ik bewonder deze 
vervalser. Als je in staat bent zo goed 
een stijl te imiteren dat de nagemaakte 
zelf niet eens zien kan dat het een 
vervalsing betreft, heb je wel wat in je 
valse mars.
Ooit ontmoette ik Geert Jan bij de 
presentatie van zijn biografie Magenta, 
avonturen van een meestervervalser. 
Voor de grap zei ik tegen hem: “Teken 

op het lege eerste boekblad even een 
Picasso voor me.” Tien seconden later 
bezat ik een niet van echt te onder-
scheiden Picasso. Ik kocht toen nog 
maar drie boeken, waardoor ik nu 
ook tekeningen van Monet, Kees van 
Dongen en Klimt heb. Alle drie met 
een neppe handtekening van de geïmi-
teerde schilders. Ineens besef ik dat in 
mijn vier exemplaren van de biografie 
van Geert Jan zijn eigen handtekening 
ontbreekt en die wil er ook in. Morgen 
rijd ik op goed geluk naar Kasteel 
Beverweerd in Werkhoven.

Aal de fout uit dit stuk
Laat ik beginnen met een welgemeende verontschuldiging. In de 
vorige krant schreef ik over de kaalslag die Utrecht de komende 
tien jaar gaat treffen, doordat vrijwel alle 20.000 iepen, ook wel 
olmen genoemd, als gevolg van een onbehandelbare ziekte onver-
biddelijk dood zullen gaan. De gemeente heeft hiervoor een TASK 
FORCE in het leven geroepen die ik -stom, dom, stupide - niet de 
commissie Iep, maar de commissie Esdoorn noemde.

Wintertafereel Bemuurde Weerd rond 1960, graanschepen in de 
Vecht bij meelfabriek de Korenschoof.

  

HWtjeHWtje

Vermeer nep en echt
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BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 
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KerstcruiseKerstcruise  
over de romantische Rijnover de romantische Rijn  

MS Lale Andersen ****MS Lale Andersen ****  
mooi vaarmooi vaar--  & kerstprogramma& kerstprogramma  

8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017 8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017   
nu al vanaf nu al vanaf € 692,€ 692,--  p.p.p.p.  

All Inclusive Kerst BusreisAll Inclusive Kerst Busreis  
naar Soest / Sauerlandnaar Soest / Sauerland  

Hotel am Wall ***Hotel am Wall ***  
mooi excursiemooi excursie--  & kerstprogramma& kerstprogramma  
5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017 5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017   

nu al voor nu al voor € 459,€ 459,--  p.p.p.p.  

Vraag naar de gratis Vraag naar de gratis   

Najaar Najaar --  Kerst Kerst --  NieuwjaarNieuwjaar  

brochure of kijk op btrreizen.nl brochure of kijk op btrreizen.nl   

Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZE ACTIES!*
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Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden ber-
gen, Charifa van Slooten, 
maar de resultaten van haar 
behandelingsmethoden Dif-
ferently Slim en lymfedrai-
nage liegen er niet om. Vele 
cliënten hebben hier  baat bij 
en kiezen voor en combinatie 
van beide methoden.  In haar 
sfeervolle  zaak Hair & Body 
in Maarssen legt zij uit: 

‘’Differently Slim helpt afval-
len op een gezonde, eenvou-
dige manier”
Zelfs zonder sportschool of 
dagelijkse buikspier-oefe-
ningen. Juist als je gezond-
heidsklachten hebt waardoor 
je niet kan of mag sporten 
biedt deze methode de juis-
te oplossing voor één-twee 
maatjes minder, om specifie-
ke zones aan te pakken of om 
het figuur te verstevigen. Met 
meetbaar en blijvend resul-
taat. Met behulp van elektro-
des op de huid worden pijn-
loze golven naar de spieren 
gestuurd, waardoor deze aan 
het werk gaan. Het lichaams-
vet wordt afgebroken, de op-
bouw van cellulitis neemt af, 
de spijsvertering versnelt en 
de bloedcirculatie verbetert.

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 mi-
nuten staat gelijk aan 2 à 3 
uur actief sporten. Door de 
opbouw en versterking van 
de spiermassa zie je ook vaak 
verlichting bij aandoeningen 

als lage rugpijn, MS, reuma 
en fybro-myalgie.’’ Dat laatste 
wordt bevestigt door Marjan, 
die zowel fybromyalgie als 
vaak lage rugpijn heeft:

“Voor mij is de winst groot 
Dit is mijn exclusieve sport-
school geworden!’’
Lymfedrainage speelt een 
belangrijke rol in ons immu-
niteitssysteem en zorgt voor 
de afvoer van ziektekiemen, 
afvalstoffen, spanningen, 
pijn- en stresshormonen. Een 
blokkade kan deze constante 
‘schoonmaak’ flink tegenwer-
ken. Allerlei klachten kunnen 
het gevolg zijn. Aanhouden-
de vermoeidheid, hoofdpijn, 
slechte verbranding, vage 
pijnklachten, rusteloze benen 
of vocht vasthouden.  Blok-
kades opheffen zorgt voor 
verbluffende resultaten. ‘’Ik 
was bijzonder sceptisch’’, 
vertelt Jacqueline openhartig. 
‘’Ik had alles al geprobeerd 
en ken alle diëten uit mijn 
hoofd. Zodra je weer ‘nor-
maal’ gaat eten zit al-les er 
binnen de kortste keren weer 

aan, met dankzij het beken-
de jojo-effect nog wat pond-
jes extra. De laatste jaren, 
terwijl ik veel sport, kreeg 
ik er niets meer af. Maar nu, 
val ik langzaam maar zeker 
af, mijn huid straalt, ik voel 
me veel energieker en mijn 
chronische hoofdpijn is ver-
dwenen.’’ Ook de op leeftijd 
zijnde Tonnie is vaste klant: 
‘’Ik breng mijn kleinkinderen 
lopend naar school, dat heb 
ik in geen jaren gekund!’’

Proefbehandeling? 
Gewoon eens doen!
U kunt nu een vrijblijvende proef-
behandeling probe-ren voor een 
aantrekkelijke prijs van €19,95. 
Dit is inclusief meting van de 
lymfeblokkades en een behande-
ling. Bel en maak een afspraak!

Hair & Body
  Buitenweg 26B, 

3602 PS Maarssen 
Tel. 0346-555957
www.hairnbody.nl

Minder gewicht en een 
stralender gezicht

ADVERTORIAL

www.dezwaanuitvaarten.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 

030 238 00 38

reactie van een nabestaande     

RIJBEWIJSKEURINGEN 
in Utrecht

Maandelijks in Utrecht-Lunetten,
Vleuten/De Meern en Nieuwegein

Afspraak maken via 06-36435976

Kosten € 35,00
 (CDE en taxipas € 55,00)

rijbewijskeuringen.info

FC Utrecht Jeugdacademie zoekt chauffeurs m/v 
op vrijwillige basis die het vervoer van haar jeugd spelers kan 
verzorgen. Vervoer houdt in naar school en naar trainingscomplex 
Zoudenbalch.

Wil je deel uitmaken van een enthousiast team reageer dan op 
deze advertentie. Je kan dit doen door te bellen naar John van den 
Hurk 06-54263423 ook voor meer informatie.
FC Utrecht betaalt een vrijwilligersvergoeding en biedt de 
mogelijkheid thuiswedstrijden van het eerste bij te wonen.

Meer dan 
700.000 lezers!

Zorgvilla Spes Nostra

Zorgvilla Spes Nostra
 Hindersteinlaan 30
3451 EZ Vleuten

Bezichtiging of rondleiding? 
06 - 1082 8003  www.villaspesnostra.nl

Villa Spes Nostra is 
gespecialiseerd in de zorg 
voor ouderen met dementie.

Huiselijk wonen met persoonlijke 24-uurs dementiezorg 
in een voormalig klooster nabij Utrecht.

facebook.com/deoudutrechterkrant



Erika Elkus (66) nam begin jaren tach-
tig het initiatief de Oude Pijpenlade, 
een antiekwinkel sinds begin jaren 
zestig, met tien andere antiekhandela-
ren te huren. Iedere handelaar kan in 
een deel van de winkel spullen uitstal-
len. “Ik ben geboren in New York en 
getrouwd met een Engelsman”, vertelt 
ze. “Ik woonde met mijn man, hoog-
leraar psychologie, in Engeland. Toen 
hij een aanstelling aan de universiteit 
kreeg, verhuisden we 35 jaar geleden 
naar Utrecht. Antiek verzamelen was 
in Engeland al mijn hobby. Ik vond 
het geweldig antiekmarkten af te 
schuimen en waardevolle spullen te 
kopen. Engeland is de bakermat van 
de industriële revolutie. Veel is nog 

bewaard van de eerste industriële 
producten.”
Oude gebruiksvoorwerpen hebben een 
ziel. Ze zijn met veel liefde vervaar-
digd, veelal is het handwerk. Genera-
ties lang hebben mensen ze gebruikt, 
waardoor ze vele eigenaren hebben 
overleefd. Als er iets kapot ging, werd 
het niet zomaar weggegooid, maar 
zo mogelijk hersteld. Antiek vertelt 
veel over hoe mensen leefden en wat 
ze belangrijk vonden. Tegenwoordig 
leven we in een weggooimaatschappij. 
Is iets uit de mode of mankeert er iets 
aan, dan wordt het weggegooid. Bij 
antieke voorwerpen is bij de functie 
vaak iets van versiering aangebracht 
om de status te vergroten ten faveure 

van de gebruiker.
Het inkopen van antiek gebeurt op 
veilingen, antiekmarkten en huisop-
ruimingen. “Zelf vind ik het prettig 
op markten te zoeken. Bij zolderop-
ruimingen worden soms bijzondere 
voorwerpen gevonden, zoals een paar 
voetbalschoenen van Coen Moulijn 
op een zolder bij familie van hem. 
We hebben in onze winkel een flinke 
uitstalruimte, omdat we ook de kelder 
met de werfkelder gebruiken. Dat zie 
je niet als je voor de etalage staat. 
Alle beschikbare verkoopruimte is tot 
de laatste centimeter gevuld. Het is 
stampvol met rekken en vitrines van 
de elf antiekhandelaren. Onze etalage 
is onze reclame. We doen niet veel met 

onze website. Veel passanten raken 
geïnteresseerd door de voorgevel van 
ons pand en onze karakteristieke eta-
lage. Zijn ze eenmaal binnen geweest, 
dan raakt wat ze zien hen zo dat ze 
meestal terugkomen. Oudere klanten, 
uit alle delen van het land, komen als 
ze een dagje uit zijn in Utrecht, weer 
even bij ons langs kijken naar onze 
nieuwste aanwinsten.”
Erika moest wennen aan de Neder-
landse mentaliteit toen ze jaren tachtig 
in Utrecht kwam wonen. “Ik was 
Engelsen gewend, die zijn altijd vrien-
delijk en voorkomend in hun gedrag. 
Ik zag dat Nederlanders van nature een 
sterke handelsgeest hebben, met uitge-
sproken opvattingen. Voor mij kwam 
dat in het begin hard en ongenuan-
ceerd over. Inmiddels ben ik natuurlijk 
gewend. Ik had wel een moeilijke 
beginperiode in Utrecht, doordat ik in 
die tijd van mijn man ben geschei-
den en de taal moest leren. Voor een 
buitenlander niet eenvoudig.”

Meer toeristen
Opvallend is het toenemend aantal 
toeristen dat Utrecht bezoekt. Zeker na 
de start van de Tour de France in 2015, 
met fraaie tv-beelden uitgezonden in 
de hele wereld, is de naamsbekendheid 
van Utrecht gegroeid. “We zaten hier 
vroeger net buiten het kernwinkelge-
bied. De Oudegracht is nu volledig 
daarin opgenomen. Bezoekers zien 
daardoor meer van de karakteristieke 
winkeltjes en ambachtelijke bedrijf-
jes die Utrecht heeft. De stad is in 

trek door de aangename historische 
sfeer met voldoende plekken om te 
verpozen. De grachten met de werven 
en terrassen zijn steeds weer een ver-
rassing voor toeristen. We krijgen ook 
veel buitenlanders in onze winkel.”

Karakteristiek
Utrecht is als stad om te wonen erg 
in trek en groeit door van 345.000 tot 
zeker 400.000 mensen over vijftien 
jaar. Ook de toeristen hebben Utrecht 
ontdekt. De druk op de binnenstad zal 
daardoor toenemen. Het is belangrijk 
dat winkels als de Oude Pijpen-
lade hun hoofd boven water kunnen 
houden in het geweld van stijgende 
koop- en huurprijzen. Kleinere spe-
ciaalzaken zijn karakteristiek voor de 
stad. Ze zijn medebepalend voor de 
prettige sfeer. Niemand zit te wachten 
op effecten zoals in Barcelona, 
Florence, Brugge of zelfs Amsterdam, 
waar toeristen de overhand hebben en 
voorzieningen in de binnenstad niet 
meer op de eigen bevolking gericht 
zijn. De Oude Pijpenlade, Oudegracht 
199 is door zijn specialiteit op antiek-
gebied een sieraad voor het Utrechtse 
winkelbestand. De winkelruimte staat 
stampvol antieke voorwerpen met elk 
een eigen achtergrond en verhaal. Je 
ziet klanten er lange tijd doorbrengen 
en zorgvuldig zoeken naar iets van 
hun gading. Vaak wordt iets als cadeau 
gekocht, want het is best bijzonder 
een antiek voorwerp met geschiedenis 
cadeau te geven.

Schat aan antiek in de Oude 
Pijpenlade aan de Oudegracht
De Utrechtse oude binnenstad heeft een keur aan speciaalzaken. Vaak zijn het kleine winkeltjes, die gespecialiseerd zijn in 
bijzondere producten waar liefhebbers volop van kunnen genieten. Die winkels zijn door hun specialiteit een tegenhanger van de 
grote winkelketens die je tegenwoordig in elke stad ziet. Speciaalzaken hebben een sterke aantrekkingskracht voor klanten die 
dikwijls van heinde en verre komen om iets van hun gading te zoeken. De Oudegracht heeft veel van deze speciaalzaken. Achter 
bescheiden gevels gaat vaak een schat aan verborgen schoonheid schuil voor de geïnteresseerde klanten.
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Door de economische aantrekkingskracht van de Utrechtse binnenstad is er veel belangstelling voor nieuwe winkelvestigingen. 
Ondanks sterk gestegen huurprijzen zijn er nog steeds kleine speciaalzaken die kenmerkend zijn voor de oude stad.

Interview door Jan Jansen

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

Goudgerande belegging zorgt voor een waardevaste uitvaart
Een uniek concept aangeboden door Barbara Uitvaartverzorging: Nu betaald, later 
uitgevoerd. En gegarandeerd zonder bijbetaling en altijd volgens uw wens. ’’Wij verplichten 
ons om uw uitvaart precies zoals u het wilt hebben en conform contract uit te voeren.’’ 
Nu vastleggen bespaart vele euro’s. Praten over uw uitvaart loont.
Het taboe is eraf, veel mensen beschouwen het 
bespreken van het laatste afscheid als een onderdeel 
dat bij het leven hoort. ’’De drempel om over de eigen 
uitvaart te praten is de laatste jaren fors verlaagd. 
En nu loont het ook nog eens een keer’’, zegt Pierre 
van Kooten van de Utrechtse uitvaartonderneming 
Barbara. 

Barbara biedt een bijzonder concept aan. Mensen kun-
nen bij leven de kosten van hun eigen uitvaart vooruit 
betalen. ’’Dat is op zich niet uniek. Wel uniek is dat 
de nabestaanden bij ons helemaal niets hoeven bij te 
betalen. Wij garanderen dat we de besproken uitvaart, 
conform contract, uitvoeren zonder bijbetaling. Ook al 
is de uitvaart pas over dertig, veertig jaar’’.

Een crematie kost nu gemiddeld zo’n € 6.000, een 
begrafenis ongeveer € 8.500. Maar over de jaren 
verliest geld altijd een deel van zijn waarde. Met de 
waardevermindering van de euro in het verschiet lijkt 
het aanbieden van een ‘waardevaste uitvaart’ een 
risicovolle aangelegenheid. ’’Dat lijkt zo, maar vele 
honderden mensen hebben de ‘waardevaste uitvaart’ 
al aangekocht, dit product hebben wij namelijk al 
sinds 1973. Dan praten we dus over een bedrag van 
vele miljoenen euro’s. Dat geld is ondergebracht in 
een onderling waarborgfonds en rendeert’’, zegt Van 
Kooten. Het geld wordt beheerd en belegd door in 
charitas gespecialiseerde banken. Mocht blijken dat de 
waardestijging de inflatie niet bijhoudt, dan verplicht 
Barbara zich contractueel om zelf de uitvaart zoals die 

is vastgelegd te bekostigen.

“Stel: iemand legt nu zijn wensen vast over hoe zijn 
uitvaart in de vorm van een begrafenis eruit moet 
komen te zien. Hij betaalt deze vooruit tegen het 
huidige prijspeil. Mochten jaren later de nabestaanden 
zeggen: “Nou, doe maar een crematie in plaats van een 
begrafenis”, dan doen wij dat dus niet. Wij verplichten 
ons contractueel om de uitvaart volgens de wens van 
de overledene uit te voeren.” 

Pierre van Kooten weet dat de mensen die kiezen voor 
de ‘waardevaste uitvaart’ het fijn vinden dat hun nabe-
staanden geen financiële consequenties ondervinden 
van hun verscheiden. ’’Zij willen zelf hun eigen uit-
vaart vastleggen en willen niet dat hun nabestaanden 
zorg hebben over de uitvoering of de kosten ervan. Wij 
nemen de mensen dus deze zorg uit handen waardoor 
er ruimte ontstaat voor de emotionele en inhoudelijke 
kant.”

Op uw verzoek kunnen medewerkers van Barbara u in 
een persoonlijk gesprek bij u thuis geheel vrijblijvend 
adviseren.
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Presentatie en expositie over Gansstraat en Koningsweg
Na een uitgebreid 
onderzoek laat de 
Historische Kring u 
een reconstructie zien 
van de Gansstraat en 
Koningsweg tot de hui-
dige Waterlinieweg van 
circa 100 jaar geleden. 
Eeuwenlang was het een 
in- en uitvalsweg naar 
de gebieden en plaatsen 
ten zuidoosten van de 
stad. De Gansstraat-
buurt was een typisch 
overgangsgebied tussen 
stad en agrarisch achterland, goed vergelijkbaar bijvoorbeeld met de uitvalsweg naar Vleuten. 
Herbergen en veerhuizen in de buurt van de stadspoort, een enkele molen en een buitenplaats 
als Soestbergen op iets meer afstand. Halverwege de 19e eeuw kwamen er opvallende wijzi-
gingen. De komst van de eerste begraafplaats, de spoorwegen en een handelskolonie van arme 
Duitsers. Omstreeks 1900 werd het gebied aan de oever van de Kromme Rijn ook ontdekt door 
industriëlen. Metaal, hout, asfalt en wasserijen. Een variatie in bedrijfsgebouwen, afgewisseld 
met vele rijtjes arbeiderswoningen en een enkel hofje. De middenstand manifesteerde zich op 
vele straathoeken en in de buurt van het Ledig Erf bijna huis aan huis. (Zie ook elders op deze 
pagina.)
 
Internationale Repair Café Week
Tegenwoordig zijn er bijna 1.400 in 33 landen, van de Verenigde Staten tot Japan, van Zweden 
tot Ghana. In al die Repair Cafés helpen deskundige vrijwilligers gratis bij de reparatie van 
huishoudelijke apparaten, lampen, elektronica (cd- of dvd-spelers), gereedschap, speelgoed en 
kleine meubels. Verder worden er eenvoudige reparaties aan kleding, huishoudtextiel (bij-
voorbeeld gordijnen, tafellakens) en fietsen gedaan. Zo krijgen spullen een ‘tweede leven’. Dat 
is beter voor het milieu én voor de portemonnee! Zie ook de website van de Repair Cafés in 
Utrecht: www.repaircafe-utrecht.nl. Meer informatie over de Internationale Repair Café Week op 
de website www.repaircafe.org
 
Workshops financiën bij levensgebeurtenissen uitgebreid
Naast de succesvolle workshops 
echtscheiding, ontslag, pensioen en 
arbeidsongeschiktheid, organiseert 
U Centraal twee nieuwe financiële 
workshops: 18 jaar? Word Geldwijzer! 
En Na overlijden partner. Mensen die 
te maken hebben met zo’n levensge-
beurtenis moeten vaak ook rondko-
men van een ander inkomen, maar 
hoe doe je dat? U Centraal biedt gratis 
workshops in samenwerking met 
deskundigen op dit gebied. In 2,5 uur 
krijgen deelnemers informatie over 
toeslagen, regelingen en bespaarmo-
gelijkheden. Belangstellenden kunnen 
zich nu aanmelden via www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of 06 -23335893.
 

Donderdag 19 oktober

Repair Café Transwijk met feestelijk tintje
Handige vrijwilligers helpen donderdag 19 
oktober bij de reparatie van spullen in Repair 
Café Transwijk. Deze repareerbijeenkomst krijgt 
een feestelijk karakter, met slingers en taart. Ze 
valt namelijk in de Internationale Repair Café 
Week (14-22 oktober). Dan vieren vele Repair 
Cafés over de hele wereld dat acht jaar geleden 
het eerste Repair Café startte, in Amsterdam. 
Repair Café Transwijk wordt elke eerste en derde 
donderdag gehouden in Woon-/zorgcentrum 
De Bijnkershoek (Van Bijnkershoeklaan 250), 
van 13.30 u tot 16.00 u. Iedereen is welkom. 
Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Bij De Bijnkershoek is 
parkeren gratis.

Zaterdag 28 oktober

Gansstraat en Koningsweg 100 jaar geleden 
In de bibliotheek op het Smaragdplein wordt zaterdag 28 oktober een presentatie gegeven door de His-
torische kring Tolsteeg-Hoograven over de Gansstraat en Koningsweg van 100 jaar geleden. Aanvang: 
11.00 uur. De presentatie duurt ongeveer anderhalf uur. Van 28 oktober tot en met 25 november is 
over hetzelfde onderwerp ook een expositie te zien op dezelfde locatie.
 

Zondag 5 november

76ste StraatReünie In Museum van Zuilen
In het Museum van 
Zuilen wordt zondag 
5 november de 
76ste StraatReünie 
gehouden. Deze 
keer verwelkomt 
het museum in het 
bijzonder de (oud)
bewoners van de 
Voltastraat. Van 14.00 
tot 17.00 uur zijn de 
huidige en voorma-
lige bewoners van 
de Voltastraat, maar 
ook anderen welkom 
op de Amsterdamse-
straatweg 569. Rond 
15.00 uur is er een kleine lezing met alle tot nu toe achterhaalde wetenswaardigheden over de straat 
met aansluitend wat verhalen over markante stukken uit de collectie. U leest er alles over op onze site: 
www.museumvanzuilen.nl

Elke woensdag

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570
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Vlakbij de kolenkachel stond de 
huiskamertafel. De grote hanglamp 
erboven was het enige lichtpunt in 
de kamer wanneer het donker werd. 
Pas in de jaren vijftig adverteerde 
Philips met het gebruik van lampen 
voor schemerlampen, waardoor er 
meer lichtpunten in de kamer zouden 
komen.

De stoelen bij de tafel hadden losse 
zittingen, die eruit gehaald konden 
worden om ze schoon te borstelen. 
Onder de tafel lag een vloerkleed 
met aan de smalle zijden franjes, die 
op vrijdag netjes gekamd moesten 
worden. Op de patronen van het kleed 
fantaseerde je als kind wegen voor je 
autootjes. Als er geen geld was, maak-
te je zelf van luciferdoosjes auto’s, 
maar het mooiste was toch wel voor 
je verjaardag een echte Dinky Toy te 
krijgen. Zelfs nu zijn deze autootjes 
nog een verzamelobject.

Aan de huiskamertafel werden borden 
leeggegeten, pinda’s gepeld, spelletjes 
gespeeld, werd gezongen, gepraat en 
huiswerk geleerd. Bekende spelletjes 
waren: Mens erger je niet, ganzenbord, 
monopoly, hoedjewip, pim-pam-pet 
en domino (een spel waarbij bij elkaar 
passende steentjes tegen elkaar werden 
gelegd en niet, zoals tegenwoordig op 
de televisie te zien is, werden gebruikt 
om ze te laten omvallen). De jongens 
vermaakten zich vooral met stokken- 
en blaasvoetbal, waarbij het er zo fel 
aan toe kon gaan dat het spuug uit de 
blaaspijpjes liep.

Meccanodoos
Soms werd de rails uitgelegd om de 
opwindbare trein te laten lopen (later 
kwam de elektrische trein). De bouw-
doos werd opengemaakt en er werden 
huizen gemaakt en met het materiaal 
uit de meccanodoos konden prachtige 
voertuigen en machines in elkaar 
worden geprutst. De prachtige voor-
beelden op de doos zagen er geweldig 
uitdagend uit, maar het lukte (mij in 
ieder geval) nooit zulke schitterende 
hijskranen en torens ook zelf in elkaar 
te zetten.

Electro was een vraag- en antwoord-
spel, waarin bij het goede antwoord 
een lampje ging branden. Volgens de 
uitgever Jumbo was het ‘geheimzin-
nig, spannend én leerzaam’.

In de doos van het spel Hamertje Tik 
zat een rechthoekig stuk zachtboard. 
Daarop moesten de gekleurde houten 
stukjes in allerlei vormen met een 
klein gaatje middenin met minuscule 
spijkertjes en een hamertje ‘getim-
merd’ worden.
Het Aquariumspel bestond uit een 
kartonnen doos zonder bodem met 
daarop een tafereeltje van een sloot. 
Er zaten twee hengeltjes bij, voorzien 

van een magneetje of haakje en enkele 
kartonnen visjes met een ‘ijzertje’ 
of ringetje aan hun snuit en op hun 
buik een cijfer, variërend van 1 tot 9 
punten. Een kartonnen pan en schoen 
waren de ‘jokers’ in het spel en had-
den natuurlijk nul punten. Het spel 
kon je alleen of met z’n tweeën spelen. 
Na het neerzetten van het ‘aquarium’ 
gooide je de visjes, pan en schoen 
in ‘het water’. Daarna mocht je bij 
toerbeurt, zonder in het aquarium te 
gluren, naar een visje hengelen.

Meisjes konden soms echte poppen-
moeders zijn. Er werd gekamd, gewas-
sen, gevoed, geknuffeld, gekleed en 
met poppenwagens rondgereden.

Knutselen
Als je aan tafel wilde knutselen, moest 
natuurlijk eerst een opengevouwen 
krant op de tafel gelegd worden om als 
ondergrond te gebruiken, anders kreeg 
je ruzie met je moeder.
Wanneer je bijvoorbeeld een kijkdoos 
wilde maken, ‘organiseerde’ je ergens 
een schoenendoos. In deze karton-
nen doos werd in de korte kant een 
kijkgaatje geknipt. Uit ansichtkaarten 
of tijdschriften werden figuurtjes 
geknipt en in de doos geplakt om een 
mooi panorama te maken. De lijm die 
daarvoor gebruikt werd, was meestal 
Gluton. Het was witte lijm met een 
kwastje aan het dopje. De haren van 
het korte kwastje gingen op een gege-
ven moment door de lijm zitten. Die 
lijm droogde trouwens lelijk korrelig 
op. Over de open bovenkant werd ge-
kleurd vliegerpapier geplakt. Door het 
kijkgaatje had je dan een fraaie inkijk.

Ooms, tantes en buren mochten voor 
een paar centen ook in de kijkdoos 
kijken en dat gaf een leuke aanvulling 
op je zakgeld.

Aan de radio gekluisterd
Iedereen zat in de jaren ‘50 ‘s 
avonds aan de radio gekluisterd. Die 
radio stond ook in de buurt van de 
kolenhaard. Elke avond was er wel 
een amusementsprogramma waarvan 
genoten kon worden. Dat begon op 
maandag met De familie Doorsnee. 
Het VARA-programma, waarvan de 
zeer komische teksten geschreven 
werden door Annie M.G. Schmidt, 
heette eigenlijk ‘In Holland staat een 
huis’. Cor Lemaire maakte de muziek, 
want elke aflevering had minstens een 
liedje. De stemmen waren van Cees 
Laseur, Sophie Stein, Kees Brusse, Lia 
Dorana, Hetty Blok en Jo Vischer jr. 
Dit zeer populaire programma werd 
uitgezonden van 1952 tot 1958.

Op dinsdag natuurlijk het AVRO-pro-
gramma De bonte Dinsdagavondtrein, 
met artiesten als Snip en Snap, Bob-
bejaan Schoepen, Toon Hermans, Rudi 
Carrell en Willy Alberti. Het publiek 
werd per trein naar Hilversum ver-
voerd en vervolgens door het Philips 
Fanfareorkest naar de AVRO-studio’s 
begeleid.

Op donderdag werd mijn favoriete 
programma uitgezonden: Koek en 
Ei. Het ging over de beslommeringen 
van een gezin aan de ontbijttafel met 
de toppers uit die tijd: Ko van Dijk, 
Conny Stuart, Joop Doderer en Johan 
Kaart.

De KRO zond van 1949 tot 1954 
Negen heit de klok uit. Het pro-
gramma was bedacht door Jan de Cler 
en Alexander Pola. In tegenstelling 
tot andere amusementsprogramma’s 
haakte het regelmatig in op de actua-
liteit. Tijdens het programma werden 
sketches en liedjes uitgezonden.

De Showboat werd vanaf 1953 uitge-
zonden door de VARA. Stadgenoot 
Wim Sonneveld dankte zijn popula-
riteit aan dit programma. Wekelijks 
kroop hij in de huid van de orgeldraai-
er Willem Parel. Kreten als “Niet op 
reageren Lena” en “Waterverf” waren 
in die dagen, dankzij deze creatie, veel 
gehoorde uitdrukkingen op straat.
En tenslotte op zondagavond het 
sciencefiction hoorspel Sprong in het 
heelal of het detectiveverhaal Paul 
Vlaanderen met in de hoofdrollen Jan 
van Ees en Eva Janssen.

 

Een eigen kamer
Toen in de jaren ‘60 de televisie zijn 
definitieve intrede deed in de huiska-
mer, werd de buitenwereld de huiska-
mer binnen gebracht en de inrichting 
van de kamer veranderde. Door de 
grote ramen van de nieuwbouwhuizen 
kon iedereen gemakkelijk naar buiten 
en naar binnen kijken. In de oudere 
huizen verdwenen de schuifdeuren en 
het aardgas kwam. Door de centrale 

verwarming werd het overal aange-
naam warm in huis.
De gezinnen werden kleiner, de huizen 
groter en de kinderen kregen vaak een 
eigen kamer. Zij hadden geen behoefte 
meer ‘s avonds beneden met hun 
ouders in de huiskamer te zitten. Door 
dat kamertje hadden ze een eigen 
plek in het huis. Daar stond het bed 
en het bureautje waar het huiswerk 
gemaakt werd. Een bureaulamp met 
trekveren of een flexibele hals lichtte 
bij en het Tomado boekenrekje prijkte 
met Arendsoog- en Pietje Bellboeken 
aan de wand. Zo’n kamertje kreeg 
een eigen sfeer door posters aan de 
muur, een visnet aan het plafond en 
een druipkaars in de groene Italiaanse 
Chiantiwijnfles op het rotantafeltje.

De jeugd draaide zijn eigen muziek 
op hun ‘pick-up’ en luisterde op hun 
radiootje naar Radio Luxemburg en 

de piratenzender Radio Veronica. 
Daarbij begon in die jaren de opstand 
van de oudere jeugd op universiteiten, 
scholen en op straat. Alles veranderde: 
de wereld stond open en niemand 
wilde ineens meer iets weten van de 
‘bekrompen’ huiselijkheid uit de jaren 
veertig en vijftig.

Wout van Kouwen
wout.van.kouwen@hotmail.com

Spelletjes doen rond de kolenhaard
De vorige keer heb ik het gehad over de kolenhaard, maar vlakbij 
die kolenhaard speelde zich nog meer af. Er werd volop naar de 
radio geluisterd, spelletjes gedaan en geknutseld.
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De schrijver (rechts) op 12-jarige leeftijd, dominospelend aan de huiskamertafel

Blaasvoetbal: oppassen dat je elkaar niet onderspuugde

Wat je niet allemaal kon doen met de spullen 
uit de Meccanodoos!

Winteravondspel aan de huiselijke haard
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Utrecht van Toen -
maandkalender 2018

Een prachtige maandkalender die inmid-
dels ‘een klassieker’ in Utrecht en om-
streken is geworden. Met twaalf mooie 
platen van het Utrecht van vroeger. 
Zwartwit en ingekleurd. De kalender 
is uitgegeven door Muldershouse Uitgeversmaatschappij in 
samenwerking met Catch Projecten B.V.. Leuk om cadeau te 
geven (of te krijgen!) met de komende feestdagen!

 

Utrecht in vogelvlucht
Utrecht is een van de oudste steden van 
Nederland, en dat is in veel straten, ste-
gen, kerken en huizen terug te zien. In 
Utrechts verleden in vogelvlucht wordt 
die lange geschiedenis van Utrecht aan 
de hand van het meest recente archeo-
logische en historische onderzoek in 
beknopte vorm verhaald. Het geeft een handzaam en helder 
overzicht van wat die eeuwenoude stad aan de voet van de 
Domtoren allemaal heeft meegemaakt.

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

Van Stadsie tot Stad, Utrecht 
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton 
van der Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen 
1950 en 1975. Het is samengesteld met 
onder andere de beste amateurfoto’s die 
de auteurs kregen toegezonden na een 
oproep via de lokale media en sluit aan op een gelijknamige ex-
positie die de hele maand april was te zien in het Stadskantoor 
in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.

 

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

De nieuwe Doctor Jazz CD is uit. 
Hij bevat de voor de swinglief-
hebbers interessante opnamen 
van The Ramblers voor Decca 
in 1944 en enkele niet eerder 
uitgegeven opnamen van The 
Ramblers voor de Nederland-
sche Omroep en GTB.

 

Het Grote 40-45 Boek

Dit boek bevat een omvangrijke selectie 
foto’s uit de internationaal vermaarde 
collectie van het NIOD en andere 
Nederlandse en buitenlandse archieven. 
Een intrigerend boek van de historici 
Erik Somers en René Kok met vele niet 
eerder gepubliceerde opnamen die een indringend beeld geven 
van de Tweede Wereldoorlog in al z’n aspecten. Verrassend is 
het grote aantal kleurenfoto’s. Dit boek werd genomineerd voor 
de Libris Geschiedenisprijs.

 

13,95 14,95 16,95

24,95 17,95 19,95

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

De kalender ‘Utrecht van Toen’ is een 
maandkalender met bij iedere maand een 
fraaie zwartwitfoto en een enkele keer een 
pentekening in kleur van Utrechtse straatbeel-
den van voor 1965. Bekende plaatsen als het 
Ledig Erf, de Oudegracht, de Potterstraat, het 

Leidseveer en de Voorstraat komen aan bod, 
net als andere herkenbare plekjes van vroeger. 
Historische platen om elke maand weer van te 
genieten van ons ‘stadsie’.

De kalender is uitgegeven door Muldershouse 

Uitgeversmaatschappij in samenwerking met 
Catch Projecten B.V.. De eerste ‘Utrecht van 
Toen’-kalender werd uitgegeven in 2006, 
zodat we nu toe zijn aan de twaalfde editie. 
Het is een echt ‘hebbedingetje’ geworden dat 
op menig lijstje voor Sinterklaas en Kerst 
staat om als cadeautje te krijgen of te geven. 
Leuk voor in de keuken, de huiskamer, de 
werkkamer of het kleinste kamertje in huis. 
Terugblikken om bij de tijd te blijven. Mooier 
kan niet. Toch?

Kalender Utrecht van Toen 
is weer uit
Het is weer najaar, dus komen de kalenders voor het komend jaar weer uit. 
In Utrecht is inmiddels de kalender ‘Utrecht van Toen’ een bekende ver-
schijning. Al jaren hangt die kalender al op allerlei plaatsen in de huizen en 
kantoren van de stad en daarbuiten. De nieuwste editie voor 2018 is zojuist 
verschenen en ook via De Oud-Utrechter te bestellen.

Maandkalender Utrecht van Toen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,95

Utrecht in vogelvlucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,95

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

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

CD Het Ramblersdansorkest – Hilversum Expres(s) . . . . . 17,95

Het Grote 40-45 Boek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,95



Alle Nederlanders hadden in die tijd 
de plicht hun eigen straatje, althans 
het gedeelte voor hun huis, sneeuwvrij 
te maken. Ik bedoel hiermee de stoep 
sneeuwvrij te maken. In de arbeids-
wijken was dat geen probleem. Daar 

deden de mensen dit zelf. Maar in de 
betere wijken lag dat anders. Je kunt 
als beter gesitueerde toch geen arbei-
derswerk gaan verrichten? Dus werd 
er betaald om te laten sneeuwruimen.

Het was voor een arbeidersjongen 
in het geheel geen probleem zo’n 
wijk te vinden. Ik woonde toen in 
Oudwijk en bij ons om de hoek lag het 
Wilhelminapark. Sneeuw en straten 
genoeg. Voor het schoonmaken van 
de straat rekende je een dubbeltje, lag 
er een tuinpad bij, dan rekende je een 
kwartje.

Chique dame
Op een van de adressen waar ik kwam, 
deed een heel chique dame open en 
toen ik vroeg of ik haar stoep sneeuw-
vrij mocht maken, was het eerste wat 
ze vroeg: “Jongen, wat kost me dat?” 
Toen ik naar waarheid antwoordde: 
“een dubbeltje mevrouw”, deed ze 
alsof ze een appelflauwte kreeg: “Een 
dubbeltje? Je maakt zeker een grapje, 
vijf cent is meer dan genoeg.”
“Helaas mevrouw”, antwoordde ik, 
“het is een dubbeltje.”

Dat was toch echt veel te veel, volgens 
mevrouw. Nu kan je natuurlijk heel 
lang gaan zeuren over het bedrag, 
maar ik vond dat het een zeer fatsoen-
lijk bedrag(je) was en hield dus voet 
bij stuk dat het een dubbeltje kostte.
En als ze dat bedrag niet wilde beta-
len, jammer dan, dan maar niet.

Dubbeltje
Toen ik dus aanstalten maakte om te 
vertrekken, riep mevrouw mij terug en 
mocht ik alsnog haar stoep sneeuw-
vrij maken voor het, volgens haar, te 
hoge bedrag van een dubbeltje. Nadat 
ik klaar was, belde ik weer aan en 
mevrouw ging de stoep controleren 
of ze wel waar kreeg voor het geld! 
Gelukkig was dat zo en kreeg ik mijn 
dubbeltje. Wilde je het netjes doen 
dan was je toch minstens twintig 
minuten kwijt per stoep. Was je eerder 

klaar, dan waren er toch mensen die 
durfden te zeggen: “Nou, dat is gauw 
verdiend.”

Klaar mee
Ik heb het sneeuwvrij maken van stoe-
pen een seizoen gedaan en toen was ik 
er klaar mee. Maar al met al blijft het 
een leuke herinnering.

Theo de Ruiter
ruit 2181@planet.nl

Sneeuwruimen voor een dubbeltje
Ofschoon we in Nederland nog een paar maanden geduld moeten 
hebben voordat we (hopelijk) weer sneeuw zullen zien, moest ik 
toch terugdenken aan de winters aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog en de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog. In 
die tijd kon je nog spreken van echte winters. Veelal lagen er in 
die tijd pakken van 20 tot 30 centimeter sneeuw. 

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 17 oktober 2017 pagina 9

Het sneeuwvrij maken van je eigen stoep was vroeger verplicht.

Cor en ik hadden een ‘gulden mid-
denweg’ uitgekozen en gingen met 
de auto naar het Zwarte Woud. Mijn 
schoonmoeder zei: “O ja? Daar hoor 
je nooit meer iemand over. Dat was 
vroeger DE plek waar veel ouderen 
naartoe gingen!”
Aangezien wij óók al dik in de 
zestig(!) zijn en geen hots knots 
vakanties, maar rust willen, leek het 
ons een uitstekende keuze. We hadden 
er veel over gehoord en gelezen. Héél 
veel info op internet kunnen vinden 
en zelfs op Youtube prachtige filmpjes 
over de omgeving kunnen bekijken. 
Dat is toch wel mooi tegenwoordig. 
Waar ga je heen? Hoe ziet het er daar 
uit? Tik tik tik op de pc en hup….
daar begint de voorpret. Ik zat vanaf 
januari al wekelijks in het Zwarte 
Woud….dan wel achter de pc, maar 
toch….de voorpret was al bijzonder. 
Sommige mensen probeerden die pret 
te verstoren door ons aan het twijfelen 
te brengen. “Weet je wel waarom het 
daar zo groen is? Neem je wel lieslaar-
zen en plu’s mee? Wat gaan jullie daar 
doen…… Mens-Erger-Je- Nieten?” 
Ze lachten hard om hun eigen grappen 

en wij lachten dapper mee. Het zou 
toch niet?

We bleven positief, we zouden wel 
zien. We hadden een appartementje 
boven op een berg gehuurd en, mocht 
het gaan regenen, dan zou het water 
ons bergie af stromen!

Voor de zekerheid namen we tóch 
maar wat spelletjes mee in de koffer 
en een paar boeken, puzzelboekjes, 
dikke sokken, extra schoenen, truien, 
regenjassen. Fijn dat we met de auto 
gingen, met het vliegtuig hadden ze 
ons eruit geknikkerd….OVERGE-
WICHT!

Maar lieve lezers, al dat gepak en 
gesjouw was helemaal voor niets! We 
hadden prachtig weer. Veertien dagen, 
strálend! En een temperatuurtje waar 
een Griekenlandganger jaloers op 
zou zijn. Wat was het er prachtig. We 
waanden ons steeds weer in (nu nog) 
groene kerstdorpjes. We wandelden 
van de ene berghut naar de andere, 
ademden de frisse boslucht in en aten 
de héérlijkste gerechten en natúúrlijk 

ook een enorme punt Schwarzwalder 
Kirschtorte!

Op een dag besloten we de kant van 
Triberg op te gaan, bekend om zijn 
watervallen. Toen we na een poosje 
het stadje bereikten, zag Cor een 
enorme koekoeksklok aan de kant van 
de weg. Hij trok nog net niet aan de 
handrem, maar gestopt moest er wor-
den. Ik had hem al eens horen zeggen 
dat hij die klokken zo mooi vindt en 
dat hij er best een in huis zou willen 
hebben. “Leuk voor de kleinkinderen 
joh en ik heb er ook wat mee. Tante 
Jansje had er vroeger een in huis en ik 
vond dat prachtig!”, zei hij enthou-
siast. Afijn, niet veel later stonden 
wij, in plaats van bij de Triberger 
Wasserfall, in een enorme zaak waar 
wel honderd koekoeksklokken hingen. 
En als ik zeg honderd, dan overdrijf ik 
niet. We mochten er niet aankomen, 
NEIN, alleen maar naar ‘koeken’. Als 
we iets wilden horen, moesten we dat 
aan een dame vragen die met haar 
speciale ‘koekoeksklokkenvinger’ de 
grote wijzer naar het hele uur leidde. 
Ze had het er druk mee. Er was net 

een bus Japanners aangekomen en die 
mensjes wilden óók allemaal de vinger 
van Fraulein Koekoek even lenen. Het 
was een waar ‘gekkenhuis’ daar. Want, 
de klokken koekoekten niet alleen, 
nein... Sie spielen auch eine Melodie... 
hören Sie mal bitte! Cor stond als een 
klein jochie in een snoepwinkel al het 
moois te bewonderen en koos uitein-
delijk een aardig exemplaar uit. Mét 
dansende poppetjes, een hakkende 
houthakker, een watermolen, twaalf 
verschillende liedjes en... een koekoek 
mét echo!

We zijn alweer een paar dagen thuis. 
De klok hangt, koekoekt en speelt er 

lustig op los. De kleinkinderen vinden 
het fantastisch. Kleinzoon Caelum 
kan net lopen en ‘waggelt’ door de 
huiskamer. Hij wijst met z’n kleine 
vingertje naar de klok en roept; “Koe-
koek!” Opa Cor glundert; “Ja jongen, 
even wachten... zo komt-ie weer!” En 
samen kijken ze de grote wijzer naar 
de twaalf. KOEKOEK!

Irene Kraaij-
enhagen

Koekoek!
Het was eindelijk zover, vakantie! Bijna heel Nederland was er al op uit geweest. De één zocht een 
plekje in eigen land om op adem te komen en de ander ging zó ver weg dat hij of zij door niets of 
niemand gestoord kon worden.

Sneeuwruimen als bijverdienste: hard werken voor weinig



Tafeltennisvereniging SVE
Sinds 2012 wordt er bij tafeltennis-
vereniging SVE op woensdagmid-
dag getafeltennist door een groep 
enthousiaste mannen en vrouwen van 
tussen de 50 en 78 jaar. Tafeltennis 
is bij uitstek geschikt voor de oudere 
sporter. Daarnaast is het erg gezellig! 
Mede door oproepjes in deze krant 
is het 50+ tafeltennis zo’n succes 
geworden dat het is uitgebreid naar de 
maandagochtend en vrijdagochtend. 
Er is op beide ochtenden nog ruimte 
voor meer spelers. U kunt drie keer 
gratis meedoen om te kijken of het 
ook wat voor u is, daarna kost een 
lidmaatschap slechts 98 euro per jaar. 
Interesse? Stuur een mail naar info@
ttvsve.nl, bel naar 06 14576100 of 
kijk of www.ttvsve.nl/50-tafeltennis.

Foto’s Reddingsbrigade
De Utrechtse Reddingsbrigade bestaat 
volgend jaar 100 jaar. Voor een jubi-
leumboek zijn we op zoek naar oude 
foto’s waarop de reddingsbrigade te 
zien is, of documenten waarin activi-
teiten beschreven zijn. Ook zouden we 
graag in contact komen met oud-leden 
die een bijdrage willen leveren aan 

het boek in de vorm van een korte 
geschreven herinnering. Heeft u nog 
oud materiaal, of wilt u meewerken 
aan het boek, bezoek dan onze Face-
bookpagina https://www.facebook.
com/100jaarRBU of stuur een mail 
naar mathijs.doets@reddingsbriga-
deutrecht.nl.

Spullen voor Sint & Santa 
Markt
Zaterdag 2 december houden we van 
9-13.30 uur bij Activiteitencentrum 
Rosendael in Overvecht een Sint 
& Santa Markt. We hebben o.a.: 
tweedehands kleding en spullen, oude 
meubeltjes, een foodstreet en voor 
de kinderen o.a. een springkussen. 
We kunnen nog kleding en spullen 
gebruiken voor de verkoop. Dit mag 
afgegeven worden bij onze receptie 
aan de Indusdreef 5, Utrecht.

Hermien van der Meijden - Treep
h.treep@careyn.nl

Nieuw christelijk Landsman-
nenkoor
Als je zingen leuk vindt, moet je er 
echt eens aan denken je aan te sluiten 

bij ons nieuwe christelijk Landsman-
nenkoor. Bij ons koor staan gezellig-
heid en sociale contacten hoog in het 
vaandel. Het is niet nodig schroom of 
drempelvrees te hebben om naar een 
repetitie te komen op een zaterdag-
morgen eens in de drie weken. Je zult 
zelf vaststellen, dat je direct opgeno-
men wordt in een warme koorfamilie. 
Wij repeteren onder leiding van 
Gezinus Veldman. Elke repetitie is 
het een feestje, mede door zijn leiding 
en zijn mooie pianospel. Na enkele 
repetities voel je je zeker thuis bij ons 
mannenkoor. De repetities worden 

gehouden in de Kruiskerk, 
Mesdagplein te Woerden. 
Repetitie van 10.00 tot 
11.30 uur of 12.00 tot 13.00 
uur. Het repertoire is breed, 
van geestelijke liederen 
tot populair. De repetities 
hebben als doel, dat er 
gewerkt wordt om concerten 
te geven. Belangrijk om 
te weten: zangers zonder 
zangervaring zijn van harte 
welkom, want tijdens de 
repetitie leert u snel door 
de bekwame leiding van de 
dirigent. Uiteraar verwelko-
men we ook graag ervaren 
zangers, die bijvoorbeeld 
door de weeks in andere 
koren zingen. Na afloop 
van de repetitie gaat u met een prettig 
gevoel naar huis en kijkt u weer uit 
naar de volgende repetitie. Als u na 
het lezen van deze informatie denkt; 
dat is ook iets voor mij, kom dan naar 
de repetitie zaterdag 28 oktober. Vanaf 
09.00 uur bent u van harte welkom. 
Graag een telefoontje of een email van 
uw komst. Wilt u meer informatie, 
neemt dan contact op met een van de 
volgende leden.

Martin de Jong
06-54313961
email:mart4045@gmail.com

Kor Wieske
06-15149525
korwieske@gmail.com

Krijn Kieviet
010-5216707
k.kievit@kpnmail.nl

Open avond vrijmetselaars
Over de vrijmetselarij gaan vele 
verhalen, mythes en geruchten in het 
rond. Iedere vrijmetselaar is bereid 
geweest voorbij deze verhalen te 
speuren om te vinden wat de vrijmet-
selarij werkelijk is. Donderdagavond 
26 oktober houdt vrijmetselaars-
loge Ultrajectina, de oudste loge van 
Utrecht, open avond zodat eenieder in 
de gelegenheid is zelf kennis te komen 
maken. Belangstellenden zijn welkom 
om kennis te komen maken en de sfeer 
en werkwijze mee te maken vanaf 
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
in het logegebouw aan de Maliebaan 
70A in Utrecht. Meld u zich vooraf 
svp aan via secretaris.loge042@
vrijmetselarij.nl. . Veel informatie over 
de vrijmetselaars is te vinden op www.
ultrajectina.nl en via https://twitter.
com/ultrajectina
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

Administratie:
administratie@deoud-utrechter.nl

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

Eindredacteur:
Dirk Mellema
Tel: 030 - 302 00 17
Email: info@deoud-utrechter.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        €105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters      Tussenvoegsel                 Achternaam
 Adres
 Postcode                      Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
www.deoud-utrechter.nl en vul de bon digitaal in.

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

Foto’s Holland gezocht
Voetbalvereniging Holland, opgericht in 1917, is sinds het begin van deze eeuw onderdeel van de voetbalclub DHSC. 
Oud-leden Wijnand de Ruijter en Gert van Es zijn bezig een mooie fotocollage van ‘100 jaar Holland’ te maken. Heeft 
u nog oude foto’s van Holland in uw bezit voor de fotocollage? Zo ja, graag een berichtje naar Wijnand de Ruijter, 
wderuijter@zonnet.nl, of Gert van Es, gertvanes@planet.nl

Wie weet meer over dit certificaat?
Laatst kocht ik op een rommelmarkt dit certifi-
caat. Afmeting 15 x 10 centimeter. Is er iemand 
die hier iets meer over kan vertellen? Ik ben 
heel benieuwd! Reacties zijn van harte welkom!

Adriaan Zijlmans
06-53701639



Julius Röntgen
Vrijdagavond 8 december brengt 
het Symfonieorkest Eindhoven in 
de Janskerk in Utrecht een bijzon-
der programma rond een voormalig 
‘Utrechtenaar’. Julius Röntgen 
woonde en componeerde lange tijd in 
het huis Gaudeamus in Bilthoven. Het 
was een van de productiefste periodes 
uit zijn leven. Zijn Tweede Cellocon-
cert behoort tot de beste werken, toch 
wordt het zeer weinig uitgevoerd. Het 
Symfonieorkest Eindhoven speelt het 
werk daarom niet alleen in de ‘thuis-
basis’ Muziekgebouw Eindhoven, 
maar ook dicht bij de bron, in Utrecht 
dus. Solist is Pepijn Meeuws (Deijl), 
cello-aanvoerder van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. We zijn in 
nauw contact met kleinzoon Jurriaan 
Röntgen omtrent achtergronden die in 
ons uitgebreide programmaboekje zul-
len staan. Het concert begint om 20.00 
uur. Kaartverkoop: Janskerk Utrecht 
à € 12,50, jongeren/studenten € 7,50, 
bestellen op concert4you.nl, of voor 
aanvang van het concert ter plaatse.

Angela Heetvelt
voorzitter Symfonieorkest Eindhoven
www.symfonieorkesteindhoven.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. echtgenoot van een baron; 7. niet handelende, geen invloed op iets uitoefenend; 12. Palestijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 
13. graangewas; 14. nachtkleed voor vrouwen; 15. tegenover (afk.); 17. naam voor een geheel zwart paard; 19. weke grond (slijk); 
21. heden; 22. grote bontgekleurde papegaai; 24. attribuut om te roeien; 27. gewestelijk (afk.); 28. klipgeit; 30. in samenwerking 
met (afk.); 31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. familietwist; 33. bovendien; 35. gebogen slagwapen met één 
snede; 37. roeipen; 38. (uitgestorte) inhoud van een ei; 41. snijwerktuig; 42. Nederlandse dichter; 44. vlak (egaal); 46. karakter 
inborst; 47. van geringe breedte; 48. in jaren gevorderd, lang niet jong meer; 49. geestdrift; 50. lastdier; 52. voorste gedeelte 
van de uitwendige hals; 54. plaatkieuwig weekdier; 56. Japanse munt; 58. vreemde landen bezoeken (toeren); 61. plaats in 
Noord-Brabant; 62. gespannen (stram); 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. ongaarne; 67. Electric Light Orchestra (afk.); 
68. algemene ouderdomswet (afk.); 70. niet helder (ongewassen); 72. Central Intelligence Agency (afk.); 73. café waar iemand 
stamgast is; 76. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 77. inhoudsmaat (afk.); 78. klap (noodlot); 79. oevergewas; 81. familielid; 
82. insect; 83. vloeibare stof in een ei die de dooier omgeeft; 84. Europeaan; 86. schouwburg; 87. open schoeisel.
 
Verticaal
1. brandstof (veel gebruikt op de camping); 2. reverendus pater (afk.); 3. boomsoort; 4. Europeaan; 5. grote lichamelijke of gees-
telijke spanning; 6. delfstof; 7. deel van fiets; 8. twee (of meer) voorgespannen trekdieren; 9. noodsein (afk.); 10. voorzetsel; 11. 
zachte, glanzende geweven stof; 16. Scandinavische munt soort; 18. wijfjesschaap; 20. snel optredend (vlug); 21. vangwerktuig; 
23. god van de liefde; 25. hoofd van een moskee; 26. huisdier; 27. betaalmiddel; 29. buigzaamheid (Fr.); 32. kind dat door een 
ouder ergens wordt neergelegd in de hoop dat het door iemand wordt opgenomen; 34. een onaangenaam gevoel van koude; 
36. arbeider die lasten inlaadt; 37. droog (kaal); 39. vaart (snelheid); 40. verdichtsel (verzinsel); 42. familielid; 43. verdieping; 45. 
ogenblik; 46. woonboot; 51. telwoord; 53. eikenschors; 54. handboord aan een overhemd of bloes; 55. natriumcarbonaat; 56. 
niet kunnende spreken; 57. akelig; 59. deel van schoen; 60. gewoon; 62. mannelijk beroep; 63. verhoogde lichaamstemperatuur; 
66. olie (Engels); 67. Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 69. stuk grasland; 71. familielid; 73. burcht (kasteel); 74. vrucht met 
harige schil; 75. lol (plezier); 78. bladgroente; 80. jongensnaam; 82. volwasseneneducatie (afk.); 85. rondhout.

De oplossing van de vorige puzzel in De Oud-Utrechter was een variant op een beroemde regel uit een lied 
van Gerard Cox, die helemaal slaat op dit jaargetijde, de herfst. (Bij Gerard ‘huilde’ de wind, bij ons ‘waait’ 
hij!). De oplossing luidde:

Buiten waait de wind om het huis

Uit de goede oplossingen hebben we drie prijswinnaars geloot die allemaal de museumgids ‘Nederland Muse-
umland’ krijgen toegestuurd.. De winnaars zijn: mevr. L. Helbach, Janny Boss en J.P. Koeman.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer vijf prijzen 
beschikbaar. Vijf winnaars krijgen deze keer ieder twee 
toegangstickets voor de beroemde Country & Christmas 
Fair op kasteel De Haar in Haarzuilens. Misschien wel 
de leukste kerstmarkt van Nederland, die wordt gehou-
den van 21 tot en met 26 november.
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HBS-A aan Asch van Wijkskade
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kade die ik van 1946-1949 bezocht. Ik woon nu in 
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saten en de wraak van Kobus was bij de volgende 
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volgen. We hadden een paar keer in het jaar fuifjes 
op de Oude Gracht voor leraren en leerlingen, 
georganiseerd door Animo en éénmaal per jaar de 
grote fuif (ook voor introducees) waarbij de dames 
in het lang moesten.
Bert van Gelder en Joop van Vulpen speelden viool 
en piano. De Chardas van Monti, nog vaak te horen 
op Classic FM. Verder was er de krontjongband, gi-
taren en mandolines, Karin Schindler zong daarbij.

Bijgaande een klassenfoto van klas 3A, gemaakt 
in 1949. De namen van de leerlingen zijn van 
links naar rechts en van boven naar beneden: 
Myrtha Olden, Dinie Verra, Joost Hanegraaf, Ada 
Doeland, Cor Chaigneau, Wim Zwiers, Dick van 
Voorst. 2e rij: Sonja Vorst, Riek Brouwer, Elly van 
Andel, Miek Hasselaar, Ingrid Lancelot, Teuntje 
van Capelleveen, Fenny Prijs. 3e rij: Theo van 
Teunenbroek, Gerard Petera, Jos den Daas, T. de 
Vries (tekenleraar), ? Brinkman, Henk Venekamp, 
Reintjan Boot. 4e rij: Geurt Veenhof, Jan Sandwijk, 
Johan van Doorn, Jan van Gend, Otto Blom.

Ada Westra Hoekzema - Doeland
Jan Bronnerplantsoen 16
7425 NZ Deventer

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

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

25 60 19 67 86 18 72 77 45 30 75 29 39 49

63 84 50 79 43 4 59 23 80 7 46 44 10 53 58

Horizontaal  1. echtgenoot van een baron; 7. niet handelende, geen invloed op iets uitoefenend; 12. Pale-
stijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 13. graangewas; 14. nachtkleed voor vrouwen; 15. tegenover (afk.); 17.
naam voor een geheel zwart paard; 19. weke grond (slijk); 21. heden; 22. grote bontgekleurde papegaai; 24.
attribuut om te roeien; 27. gewestelijk (afk.); 28. klipgeit; 30. in samenwerking met (afk.); 31. Organisatie van
Amerikaanse Staten (afk.); 32. familietwist; 33. bovendien; 35. gebogen slagwapen met één snede; 37. roei-
pen; 38. (uitgestorte) inhoud van een ei; 41. snijwerktuig; 42. Nederlandse dichter; 44. vlak (egaal); 46. karak-
ter inborst; 47. van geringe breedte; 48. in jaren gevorderd, lang niet jong meer; 49. geestdrift; 50. lastdier; 52.
voorste gedeelte van de uitwendige hals; 54. plaatkieuwig weekdier; 56. Japanse munt; 58. vreemde landen
bezoeken (toeren); 61. plaats in Noord-Brabant; 62. gespannen (stram); 64. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 65. ongaarne; 67. Electric Light Orchestra (afk.); 68. algemene ouderdomswet (afk.); 70. niet helder
(ongewassen); 72. Central Intelligence Agency (afk.); 73. café waar iemand stamgast is; 76. leer- en opvoe-
dingsmoeilijkheden (afk.); 77. inhoudsmaat (afk.); 78. klap (noodlot); 79. oevergewas; 81. familielid; 82. insect;
83. vloeibare stof in een ei die de dooier omgeeft; 84. Europeaan; 86. schouwburg; 87. open schoeisel.

Verticaal  1. brandstof (veel gebruikt op de camping); 2. reverendus pater (afk.); 3. boomsoort; 4. Europeaan;
5. grote lichamelijke of geestelijke spanning; 6. delfstof; 7. deel van fiets; 8. twee (of meer) voorgespannen
trekdieren; 9. noodsein (afk.); 10. voorzetsel; 11. zachte, glanzende geweven stof; 16. Scandinavische munt
soort; 18. wijfjesschaap; 20. snel optredend (vlug); 21. vangwerktuig; 23. god van de liefde; 25. hoofd van een
moskee; 26. huisdier; 27. betaalmiddel; 29. buigzaamheid (Fr.); 32. kind dat door een ouder ergens wordt
neergelegd in de hoop dat het door iemand wordt opgenomen; 34. een onaangenaam gevoel van koude; 36.
arbeider die lasten inlaadt; 37. droog (kaal); 39. vaart (snelheid); 40. verdichtsel (verzinsel); 42. familielid; 43.
verdieping; 45. ogenblik; 46. woonboot; 51. telwoord; 53. eikenschors; 54. handboord aan een overhemd of
bloes; 55. natriumcarbonaat; 56. niet kunnende spreken; 57. akelig; 59. deel van schoen; 60. gewoon; 62.
mannelijk beroep; 63. verhoogde lichaamstemperatuur; 66. olie (Engels); 67. Baskische afscheidingsbewe-
ging (afk.); 69. stuk grasland; 71. familielid; 73. burcht (kasteel); 74. vrucht met harige schil; 75. lol (plezier);
78. bladgroente; 80. jongensnaam; 82. volwasseneneducatie (afk.); 85. rondhout.

KRUISWOORDPUZZEL
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met :
www.burgerhulpnu.nl   -   info@burgerhulpnu.nl
www.burgerzorg.nl   -   info@burgerzorg.nl

Alg.tel.: 085-4018742  -  Mob. 06 - 13450054 (Coórdinator provincie Utrecht)

                                                          

AL 4 JAAR DE OPLOSSING VOOR AL UW ZORG VRAGEN
Bel voor info

Burgerzorg en Burgerhulp en is een landelijk initiatief dat met en voor u actief 
is in uw omgeving om zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven 
wonen.

Burgerzorg en Burgerhulp: ondersteuning, begeleiding voor alle gezins-
situaties en thuiszorg.

Wij reiken u de helpende hand, u staat centraal !

Indien u of uw naaste hulp nodig heeft, kunt u dus een beroep doen op een hulp-
burger/ verzorger. Zowel zonder als met indicatie. Via PGB vanuit WMO.
Ook zijn wij bij diverse gemeenten gecontracteerd.

Voor Burgerzorg zijn wij op zoek naar gemotiveerde collega’s.
Het betreft functies voor Verpleegkundigen, Verzorgenden nivo 2 en 3.
Zzp-ers kunnen ook van de gelegenheid gebruik maken om te solliciteren.

Voor Burgerhulp zijn wij op zoek naar hulpburgers die deze dankbare taak 
willen uitvoeren. 

 Thuiszorg welke kan bestaan uit : Verpleging, verzorging, ondersteuning, 
   individuele begeleiding en begeleiding van het gezin.
 Slaap – en  waakdiensten
 24 uurs zorg 

    Ook zonder indicatie, wanneer u ondersteuning kunt gebruiken bij;
 Huishoudelijk werk ( o.a. wassen, strijken, ramen zemen, eten koken,  
   maaltijden verzorgen )
 Verzorging van uw dieren
 Klusjes in en rondom huis
 Bijhouden van uw tuin
 ( Samen ) boodschappen doen
 Helpen met de verzorging van kinderen
 Hulp met de computer of administratie ordenen
 Gewoon een kop koffi  e voor de gezelligheid
  Gezelschap bieden, thuis of tijdens een dagje of avondje uit
 Inbrengen van uw talenten zoals handwerken, zang, muziek , kunst etc.
 Vergezellen naar arts of ziekenhuis
 Vervoer naar huisarts of specialist

AL 4 JAAR DE OPLOSSING VOOR AL UW ZORG VRAGENOOK VOOR BEGELEIDING EN ZORGMOMENTEN

ZORG

Wij zijn op zoek naar hulpburgers, verzorgenden (i.g.) die ons team komen versterken.
Ook zzp-ers zijn welkom.
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Volg ons ook op
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