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Beatlejasjes en uitlopende pijpen
In mijn tienertijd heb ik, qua
kleding, altijd geprobeerd
me te identificeren met mijn
rockiconen. Het imiteren van
anderen is bepaald niet iets
wat ik normaal gesproken nastreef. Als je nu mijn kledingkasten zou opentrekken, dan
tref je daarin kleding aan die
ik 25 jaar of zelfs nog langer
geleden ook al droeg. Of je
met die kleding nog steeds
over straat kunt gaan, is me
eigenlijk worst. De kwaliteit
van de kleding is onveranderd
goed en ik kan mijn lijf er nog
moeiteloos in kwijt.
In de periode dat ik een kledinglijn
van bepaalde idolen overnam, pleitte
het in mijn voordeel dat ik daarbij
steeds vooropliep en direct nieuwe
interessante stromingen volgde en
dus niet wachtte tot het moment dat
de hele meute in beweging kwam.
Dat bracht natuurlijk wel risico’s met
zich mee, vooral als je niet over de
financiële middelen beschikte om even
snel een modezaak binnen te wippen
om een modern stuk kleding aan te
schaffen, zoals dat in mijn situatie het
geval was.
Afdankertjes
Wanneer ik toe was aan een nieuw
jasje of een nieuwe pantalon, of aan
beide, dan ging ik de boer op om te
zien of ik op een voordelige wijze de
gewenste kledingstukken kon bemachtigen. In die dagen hield dat in dat
ik de hele familie afstruinde op zoek
naar afgedankte kleding. Afdankertjes
die pasten binnen de nieuw bedachte
outfit. Slaagde ik daar niet in, dan
bleef mij niets anders over dan mijn
vader of mijn moeder te vragen plaats
te nemen achter de naaimachine om
in ons eigen ‘huisatelier’ het begeerde
kledingstuk te vervaardigen. Destijds
droegen we werkelijk alles wat maar
enigszins in je maat voorhanden was.
Oude bontjassen, jabots en giletjes van
ooms, tantes, opa’s en oma’s. Kortom
alle kleding die bij familie op zolder in
de mottenballen lag, werd geïnspec-
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Beatlejasjes: Bert Plomp was er dol op in de jaren zestig. (foto: Bert Plomp)

teerd, gepast en gecombineerd. Kleding, gevonden op een rommelmarkt
en van volstrekt onbekende komaf,
was nooit te min om even uit te proberen. Bij het passen werd bijvoorbeeld
helemaal niet stilgestaan bij de vraag:
“Wie en in welke omstandigheid heeft
dat kledingstuk het laatst gedragen?”.
Vragen als: “Was de voormalige bezitter eigenlijk wel hygiënisch?”, “Had
de voormalige bezitter misschien een
ernstige ziekte onder de leden en is hij
wellicht in dit kledingstuk overleden?”
en “Zat het kledingstuk niet vol met
ongure beestjes?”. Zulke vragen speelden absoluut geen rol bij het passen en
het ten slotte in gebruik nemen van het
desbetreffende kledingstuk.
Verkleedpassie
Mijn Opa Heijgen, de vader van
mijn moeder, kocht bijna wekelijks
kleding en allerlei andere in de trein
achtergelaten spullen op de spoorwegverkoping. Ik was er iedere zaterdagmorgen als de kippen bij om bij hem
kleding en dergelijke uit te zoeken.
Voor mij was niets bij voorbaat niet
goed genoeg.

Ik denk dat mijn verkleedpassie begon
op de zolder van mijn jeugdvriend
Joop de Bode. Op de zolder van de
familie de Bode in het Lodewijk
Napoleonplantsoen, Daar repeteerden we namelijk al op jonge leeftijd
toneelstukjes voor schooluitvoeringen.
Hierbij maakten we gretig gebruik van
alle in koffers opgeborgen kleding,
ook oude kledingstukken van de
vrouw des huizes. Het was als jongetje
toen best een spannende ervaring om
eens een stukje dameskleding om je
lijf te slaan.
Geen revers
Als er bij mijn ouders thuis al geld
werd besteed aan kleding, hetgeen
zeer zelden het geval was, dan ging dit
geld vooral op aan kleding voor mijn
oudste broer Theo. Als mijn jongere
broer Charles en ik ook eens in waren
voor iets nieuws, bijvoorbeeld in waren voor een ‘beatlejasje’, dan werd er
in het beste geval een grote lap zwart
ribfluweel gekocht op de lapjesmarkt
en nam vaderlief thuis vol goede moed
plaats achter de naaimachine. Die aanpak beloofde zelden veel goeds. De

lieve man deed altijd zijn uiterste best
om er iets toonbaars van te maken.
Hij zat dan dagen achtereen in zijn
schaarse vrije tijd achter de Singer
trapnaaimachine als een bezetene van
zich af te trappen om de machine naaiende te houden. Je kon de buren op
zulke dagen bijna horen denken dat er
bij de familie Plomp weer enthousiast
genaaid werd. Het dreunende lawaai
van de trapnaaimachine was hoor- en
voelbaar tot in alle uithoeken van het
flatgebouw. Eerlijkheidshalve moet ik
toegeven dat het produceren van zo’n
‘beatlejasje’, hoe eenvoudig ook van
snit, voor een goedwillende amateur
toch een hele opgave is. Het jasje dat
uiteindelijk uit de machine rolde, kon
de toets der kritiek best doorstaan. Het
eigenmaaksel had een rond boordje
zonder kraag en had geen revers,
typisch een ‘beatlejasje’ dus.
Heel anders was het gesteld met de
pantalon die hij eens op mijn verzoek
vervaardigde. Na het succes van het
jasje, dacht ik: nu kan Pa voor mij
van dezelfde stof ook nog wel een
pantalon met licht uitlopende pijpen
maken. Het schijnt niet eenvoudig te
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zijn om een fatsoenlijk ogende gulp in
een broek te naaien. Mijn vader was in
die tijd weliswaar een verdienstelijke
verzekeringsagent bij de Onderlinge
‘s-Gravenhage, maar hij was zeker
niet een alom gerespecteerde couturier. De pantalon die hij produceerde
en waarmee ik aansluitend uit de kast
moest komen, kende twee in het oog
springende details. Om te beginnen
de vouw in de licht uitlopende pijpen.
Die vouw trok in beide broekspijpen
overdreven ver naar buiten, daarmede
ongewild de indruk wekkend bij
toeschouwers van het andere geslacht
dat ik me provocerend wijdbeens
wilde voortbewegen. En dan de gulp.
De gulp was dusdanig dik op het
kruis gestikt en puilde deswege zover
naar voren uit, dat zelfs op grote
afstand de valse gedachte kon worden
uitgelokt dat zich achter die gulp een
gigantische opwinding schuilhield.. Ik
geneerde me werkelijk te pletter, want
overal waar ik verscheen waren de
meisjesogen op mijn kruis gevestigd.
Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
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Het boterhamzakje met
de oude gouden sieraden.....
Enkele weken geleden deed zich weer een leuk voorval voor in onze
winkel. Een dame van een jaar of 55 kwam onze winkel binnen met het
voor ons bekende boterhamzakje in haar handen. “kan ik hier mijn
gouden en zilveren spullen verkopen?” “Ja mevrouw, dat kan bij ons”
antwoordde ik. “Ik heb nog wat oud spul gevonden, kun je daar eens
naar kijken?” Mevrouw zette quasi achteloos het boterhamzakje voor
mijn neus op de tafel en keek me vragend aan. “Mevrouw, heeft u enig
idee wat de waarde is van wat u hier zo nonchalant neerzet?” vroeg ik
lachend. Oude gouden ringen met wat steentjes erin, kapotte oorbellen,
kettinkjes die ze niet meer droeg, een slavenarmband en van alles en
nog wat kwam er uit het zakje tevoorschijn. “Pff, geen idee, met 100 euro
ben ik al blij!” lachte ze. Ik keek haar aan en glimlachte terug. Na het
toetsen en taxeren noemde ik haar het bedrag. Toen was het even stil.
“…dit had ik echt niet verwacht! Ze legitimeerde zich met haar rijbewijs
en wij betaalden haar het bedrag uit. “Hoe moet ik nu met zoveel geld
over straat?” mompelde de terwijl ze naar de hoeveelheid geld in haar
handen keek. Glimlachend keek ik haar aan, “ wat dacht u van het
boterhamzakje mevrouw….?”
Regelmatig zien wij in onze winkel zulke taferelen. Het blijft altijd leuk
om de verbouwereerde gezichten te zien van de mensen die
de prijs totaal niet verwachten.
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Gra�s bijeenkomst
Financiën voor
inwoners van Utrecht

Op weg naar beter lopen bij de
George In der Maur Beterlopenwinkel
Van de week had ik weer zo’n moment
waarbij ik dacht, Ja wat heb ik toch
een leuke baan. Onze missie is namelijk
mensen beter te laten lopen en dat is

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

WWW.SLEUTELKONING.NL

weer gelukt.
Ik had namelijk een mevrouw in de winkel

FinnComfort

die ruim een jaar geleden na een lelijke val
haar enkel zeer complex gebroken had. Na
een vervelende operatie hebben ze de enkel
helaas vast moeten zetten wat een zware

FINNAMIC

tegenvaller was natuurlijk. Deze dame gaat

Voorkom financiële problemen
als gevolg van overlijden partner

nu 2 keer in de week naar de fysiotherapeut
om oefeningen te doen om haar banden en

FinnComfort

spieren sterker te maken in haar benen en
rondom de enkel. Haar vraag aan mij was of

Gratis attentie
bij aankoop

ik schoenen voor haar had om deze oefeningen beter uit te kunnen voeren en ik kan je

Als u uw partner of andere dierbare hee� verloren / gaat verliezen kan het moeilijk zijn om �jd
en aandacht vrij te maken voor ﬁnanciële zaken. Waar moet u op le�en, wat moet er allemaal
geregeld worden en hoe voorkomt u ﬁnanciële problemen? Als u hierbij behoe�e hee� aan een
steuntje in de rug, met name op ﬁnancieel gebied, dan kunt u een gra�s bijeenkomst Financiën
na overlijden partner volgen bij U Centraal. Ook gee� een advocaat �ps en voorlich�ng over
erfrecht. De bijeenkomst wordt gehouden op 10 juli in het Centrum van Utrecht.

vertellen dat dat gelukt is. Ik heb met deze
mevrouw de nieuwe sport(wandel) schoenen
van het Mizuno gepast en dat was een schot
in de roos.
De Mizuno sport(wandel) schoenen die wij in
huis hebben zijn allemaal gemaakt met een
Waveplaat in de loopzool. Deze Waveplaten
hebben verschillende lengtes korte Waveplaten voor het sporten en de langere Waveplaten zijn voor het wandelen. Deze Waveplaten

U Centraal biedt een bijeenkomst
Financiën voor mensen die te maken
hebben met de volgende veranderingen
in hun leven:
| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| Kind krijgen | Scheiding | Pensioen |
| Overlijden partner | 18 worden |

zorgen voor een goede afwikkeling en voor
stabiliteit en dat is precies wat deze dame
nodig had. Deze mevrouw kocht dan ook 2
verschillende paren 1 paar om haar oefeningen goed uit te voeren en 1 paar om te
wandelen.
Dit is een van de voorbeelden waarmee wij
dagelijks te maken krijgen. Ook voor mensen

Met gra�s U Map

met onder andere Reuma, Neuropathie,
Rugklachten en de Diabetische voet en vele
andere voet- en houdingsklachten zijn er
volop goed passende schoenen te koop bij
de George In der Maur Beterlopenwinkel.

Meer informa�e en aanmelden?
Ga naar
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen
of bel met 06 - 23 33 58 93
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Maar ‘s zaterdags ging ik in bad
In het oude stadion in de Galgenwaard - ouderen herinneren het
zich nog wel: een voetbalveld omsloten door een wielerbaan klonken vroeger vóór de wedstrijden van DOS altijd vrolijke melodietjes om de wachttijd te doden. Eén ervan heb ik onthouden:
„’s Zaterdags dan ga ik in de to-hoho-be,
‘s zaterdags dan ga ik in het bad.“
Veelzeggend was de regel
„Niet maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of vrijdag,
maar zaterdag ga ik in bad.”
Toen ik kind was werd ik nog eenmaal
in de week gewassen in een grote teil,
‘s winters voor het fornuis, waaraan
ik een keer lelijk mijn billen brandde.
Als nakomertje was al het sop in de
teil voor mij. Waren er veel kleine
kinderen in een gezin, dan werden ze
vaak allemaal afgeboend in hetzelfde
sopje. Grote mensen trokken, omdat
een deel van het gewone volk tot ver
in de jaren vijftig geen eigen badcel
bezat, aan het eind van de werkweek
naar de badhuizen. De rest van de
week stonken ze. Dat was niet zo’n
ramp, want de rest stonk ook. Vaders
stonken dikwijls zelfs heel bijzonder,
want vermengd met de lucht van rook,
tabak en bier.

HWtje

Volksbadhuis
Wonende in de wijk Wittevrouwen
ging ik, eenmaal voor de ‚tobbe’ te
groot geworden, met een paar vriendjes naar het volksbadhuis aan het
Willem van Noortplein. Het werd in
1927 geopend en deed dienst tot 1974.
(Daarna was het een dienstencentrum
voor ouderen tot 2005. In 2008 opende
er het Arabische hotel/restaurantbedrijf Badhu.)
Een kleine douche kostte er in een
bepaalde periode 15 cent, een grote
douche een kwartje. Het verschil zat
hem vooral in een afscheiding tussen
de douche en de kapstok met kleren.
Voor 50 cent hadden ‚rijke stinkerds’
een badkuip tot hun beschikking. Na
de lange wandeling naar huis was je
alweer bijna aan een nieuwe douche
toe.
Speciale geur
Het badhuis werd gekenmerkt door
een heel speciale geur: een mix van
zeep en schoonmaakmiddelen. Ook
zal iedereen die badhuizen heeft
bezocht, zich de schitterende solozang
herinneren van de bezoekers.

Interieur van de zwem- en badinrichting O.Z.E.B.I. (Biltstraat 4) te Utrecht: de grote zwemhal, vanaf het balkon, uit het zuiden; geheel links, door de
ramen, het pierebad. (foto: Het Utrechts Archief)

Mijn vader gaf mij wekelijks een
kwartje, waarop ik meestal voor de
kleine douche koos en een dubbeltje
bestemde voor een ijsje.
Aan de hengel
Je kon ook naar O.Z.E.B.I., de
overdekte zwem- en badinrichting aan
de Biltstraat, maar die was geloof ik
duurder. Ik heb er in de oorlogsjaren

nog wel zwemles gehad aan de hengel,
een stok die de badmeester verschoof
langs een rail. Je hing dan in een leren
band. Jarenlang heeft een befaamde
en geliefde badmeester daar kinderen
zwemmen geleerd. Waren ze lastig,
dan liet hij ze even wat dieper zakken.
Dan waren de kapsones gauw over.
Weet iemand nog hoe die man heette?

Sigaar
Ik had watervrees, maar mijn vader
gaf de badmeester een sigaar en wat
geld: „Mijn zoon moet binnen drie
maanden kunnen zwemmen.” En zo
geschiedde.
Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Sjors en Sharon
“Wat willen jullie worden als jullie later groot zijn,” vroeg ik aan
een stuk of tien kinderen die aan het voetballen waren, maar even
een paar minuten met balschoppen waren gestopt om mijn hond
te aaien. Ik vermoedde dat ze profvoetballer wilden worden, maar
zat er net zo naast als vroeger de strafschoppen van Clarence
Seedorf.
Op 1 jongetje na, rekenden ze er allemaal op om rijk en beroemd te zullen
worden. “Door wat,” vroeg ik, “door
voetballen of zingen of door het uitvinden van een auto die op dampende
hondendrollen rijdt of door iets heel
anders, zeg het maar!” De twee meisjes
wilden het worden door vlogs te maken
over het redden van met uitsterven bedreigde dieren en over diervriendelijke
make-up. De jongens waren ruimdenkender; die wilden alleen maar rijk èn
beroemd worden. Of beroemd èn rijk,
ook goed. Bijvoorbeeld als rapper of
filmacteur of door een erfenis van een
onbekend familielid. Eigenlijk was de
weg naar roem en rijkdom zonder enig
belang voor ze, als het gewenste doel
maar bereikt werd. Die ene uitzondering wilde - net als zijn papa en mama
- tandarts worden. Niet zozeer beroemd
dus, maar wel rijk.
Voor wie weinig verwacht valt alles
mee maar voor wie veel verwacht
valt alles tegen, is de vuistregel van

het leven. Dus ik vermoedde dat deze
kinderen later teleurgesteld zouden
worden, op 1 na misschien.
Toen ik thuis kwam vond ik een verzoek op de telefoonbeantwoorder. Of ik
iets wilde vertellen over het optreden
van popgroep Het Goede Doel begin
jaren 80 in het tv programma Stuif Es
In. Dat kinderprogramma werd bekwaam gepresenteerd door Ria Bremer
en in een bepaalde aflevering werd Het
Goede Doel door een zestal kinderen
nagedaan. Als verrassing voor dit
sextet kwamen de echte Goede Doelers
ineens uit de coulissen en gingen naast
de jongens staan om de hit ‘België’
samen met ze te playbacken. Ik naast
degene die mij imiteerde, Sjors Frölich.
Die wilde het liefst popartiest worden
vertelde hij me, maar hij kwam nog een
tree hoger want hij schopte het tot 3fm
deejay. Dan ben je net zo beroemd als
de popartiesten waarvan je zegt hoe de
plaatjes heten en het verdient vaak nog
meer ook. De jeugddroom van Sjors is

Sharon Dijksma

dus voor minstens 85% uitgekomen.
In hetzelfde programma was ook een
klein mollig meisje van een jaar of tien
te gast die in een landelijke krant had
laten opschrijven dat ze later bestuurder
wilde worden. Minister of burgemeester, daar was ze nog niet helemaal uit.
Wat ze al wel wist was dat het namens
de PvdA moest zijn, want die leverden
bestuurders die de mensen in het land
gelukkiger maakten. En dat wilde zij
ook; mensen gelukkiger maker via de
bestuurlijke weg van de PvdA. Ria
Bremer probeerde het meisje nog even
het uitgestippelde pad te laten verlaten

door wat beroepen te noemen die ook
leuk kunnen zijn, maar het meisje was
compromisloos standvastig. Ze moest
en zou later als ze groot was bestuurder
worden. Toen ik hieraan terugdacht
sloot ik niet langer uit dat de wensen
van die voetballende kinderen net zo
werkelijk zullen worden zo uit als die
van BNR radiodirecteur Sjors Frölich
en van de Amsterdamse wethouder
Sharon Dijksma.
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Een kunstgebit verdient de zorg
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Voor één van de leukste museums
in Utrecht zijn we op zoek naar

van de tandprotheticus

Gemotiveerde
objectbeveilig(st)ers

De tandprotheticus
Specialist voor uw kunstgebit

- Wil je graag een paar uur per dag
(overdag) werken?
- Ben je in het bezit van het
beveiligingsdiploma.
- Ben je een gastheer of gastvrouw en
lijkt het je leuk om met mensen
om te gaan?

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg

Dan hebben wij een leuke baan voor je
nabij het centrum van Utrecht.

Rijneiland 5, 3984 MA ODIJK,
Tel: 030 65 65 592
Tel: 06 10 71 99 87

Voor meer informatie mail naar
operationeel@bdgbeveiliging.nl
of bel voor informatie 0342-404070.

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

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Busvakanties All Inclusive

Autovakanties All Inclusive

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe € 289,289,- p.p.
5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,267,- p.p.
5 dg. Hotel Gaasterland / Friesland € 269,269,- p.p.
5 dg. Hotel Op de Boud / Limburg € 265,265,- p.p.
5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249249- p.p.
5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,263,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Altenahr ***
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,385,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland € 389,389,- p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud ***

All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,445,- p.p.

5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.
5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 259,259,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

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

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Kom langs voor de scherpste prijzen van Utrecht!

Alle gekoch
te
fietsen
met gratis
insteekkett
ing

Peter Macco E-Bike Spektakel

De grootste fietsenwinkel van stad Utrecht!

Gazelle Vento C7

met krachtige Bosch middenmotor

Union Fast

met stabiele Bafang voorwielmotor

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

van € 2199,- voor

€ 1899,-

Daarnaast ontvangt u bij een directe aankoop ook nog eens een insteekketting cadeau!
- Alles onder het genot van een hapje en een drankje met een eigen opgebouwde Espressobar
van € 1499,- voor

€ 1299,-

Meer info:
Tel: (030) 243 38 32
E-mail: info@petermacco.nl
www.petermacco.nl

Waar?
Nijverheidsweg 18B Utrecht
(Tegenover de Werkspoorkathedraal)

OPRUIMING 15%
25%
korting*
korting*
Op de MFlor,
Novilon en Tarkett
PVC collectie.
Minimaal 30m2.

Op de NLLABEL
raamdecoratie.

15%
korting*

15%
korting*

NLLABEL
plissé hordeuren.

Op de NLLABEL,
Parade en Desso
tapijtcollectie.

15 tot
6o0rt%
ing

*

k op vloerkleden

20%
korting*

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

Op de NLLABEL
gordijn collectie.
Exclusief confectiekosten.

Showroom :

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

20%
korting*
Op de Esta Home,
Eijffinger en BN
behangcollectie.

Ambachtsweg 1 - Nieuwegein

www.vockinginterieur.nl
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Het volle nest

Een ongeluk zit vaak in een
klein hoekje of achter een hoge
heg verstopt. Jarenlang heb ik
hetzelfde nestkastje ieder jaar
weer een stel koolmezen of
pimpelmezen die trouw hun eieren uitbroeden en hun jongen
leren vliegen. Ook heb ik katten
in verschillende soorten gehad
die in het uitvliegseizoen een
soort huisarrest hadden. Alleen
in de tuin als de baas er ook is.
Mijn buurvrouw echter heeft haar werfkater niet zo onder controle. Dat dier is
gevonden en leeft dus een eigen leven en
is niet goed gesocialiseerd.
toen ik mij dus in enig jaar verwonderde
dat er geen vogels meer aanvlogen om
de partner en later de jongen te voederen
heb ik het nestkastje geopend. Zeer tot
mijn spijt zag ik het verlaten nestje met
wel 11 eitjes dat was achtergebleven.
Bij een praatje over de heg vertelde ik
mijn ontdekking aan de buurvrouw.
Die kleurde rood tot achter haar oren
en biechtte op dat haar Rooike, een je
weet wel-kater, in de tuin ineens een
hele hoge sprong had gemaakt en er een
vogeltje in de vlucht gevangen had. Ze
had het verzwegen in de hoop dat het
geen broedvogel was. Maar ja, nu kwam
het ter sprake en ja, haar kater had nog
ernstige jachtinstincten.
Goede raad was duur. Wat doe je met 11
eitjes die niet uitgebroed zijn? Ineens zag
ik een redelijke oplossing en ging het
nestje aanbieden aan een van de leraren
van de school bij me om de hoek. Voor
de meest kinderen die in een 10 hoge flat
groot worden is zoiets als een nestkastje
al heel iets bijzonders, laat staan dat ze
de inhoud van zo’n kastje van dichtbij
zien. De gift werd dankbaar aanvaard. Al
was het wel erg sneu voor de overgebleven pimpelmees die zo dapper een nest
gebouwd en gesjouwd had.
Senta de Haas
atnes@live.nl
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Kantoorapparaten van toen
Enige tijd geleden stond een
artikel in dit blad van iemand
die heeft gewerkt bij de VVM/
AVS. Ook ik ben mijn werkzame leven begonnen bij dit
verzekeringsbedrijf. Op een
september 1966 trad ik in
dienst van de VVM en werd
tewerkgesteld op de afdeling
Transacties. Deze afdeling bestond uit de afdeling
Uitkeringen geleid door de
heer Pot, de afdeling Nieuwe
Posten geleid door de heer
Francken en de afdeling
Medische Acceptatie geleid
door de heer Adolfs.
Het bedrijf stond aan de Maliebaan
50 en 68. In de tuin van nummer 50
bevond zich ook nog een toen net
opgeleverd nieuw kantoorgebouw met
de afdeling waar ik kwam te werken.
VVM/AVS was een familiebedrijf
gerund door de familie Smit met
een personeelsbestand van circa 400
mensen, zodat je na enige tijd de
meeste van je collega’s toch minstens
wel van gezicht kende. Er was een
redelijk grote sociale samenhang,
waarbij collega’s wel eens bij elkaar
thuis over de vloer kwamen. Er werd
door het bedrijf veel gedaan om de
goede onderlinge sfeer te verhogen en
in stand te houden. Zo staan mij nog
de jaarlijkse kerstdiners in het houten
Tivoligebouw voor de geest, waar
zo’n 400 mensen in de grote zaal
dineerden. Ook de maandelijkse soosavonden op vrijdag in De Raadskelder
onder het gemeentehuis waren altijd
gezellig en werden goed bezocht.
Klein konijnenhok
Wat mij ook bijblijft is de techniek
in die tijd en de omgang hiermee. Op
onze afdeling was per 4 bureaus een
telefoon beschikbaar met uitsluitend
binnenlijnen. Een extern gesprek
moest via de telefoniste worden
aangevraagd. In de kelder stond

De facitmachine: een voorloper van de rekenmachine

een fotokopieerapparaat. Dit mocht
alleen worden bediend door een
daarvoor aangestelde medewerker en
je kreeg alleen een kopie als je een
door je chef geparafeerd briefje kon
overleggen. Hoewel op de afdeling
wiskunde al elektronische rekenmachines waren met de omvang van een
klein konijnenhok en een kostprijs
die mijn toenmalig bruto jaarsalaris
te boven ging, mocht ik mij behelpen
met een Facitmachine. Die overigens
als je hem door had goed te gebruiken
was. Als extra service beschikte het
bedrijf over een telexverbinding: de
voorganger van de inmiddels al totaal
verouderde fax. Ik zag daar de eerste
vroege vorm van tekstverwerking verschijnen: de zogenaamde flexowriter.
Een typemachine waar een ponsbandje in meeliep waarop de vaste (polis)
tekst stond zodat de typiste alleen
nog de variabele tekst met de hand
hoefde in te typen. Veel later kwamen
de eerste echte tekstverwerkers op de
markt, maar tot in ver in de tachtiger

jaren waren ze nog geen gemeengoed
en werd typewerk gedaan op typekamers, waar inmiddels wel elektrische
IBM typemachines stonden. .
In 1968 ging ik als computeroperator
werken. Er ging een nieuwe wereld
voor mij open. De VVM/AVS had
kort ervoor een IBM 360/30 F (derde
generatiecomputer) gekocht. Op deze
computer met, naar mij werd verteld,
een aanschafprijs van 3 miljoen
gulden (inclusief infrastructuur) een
een rekencapaciteit die niet hoger was
dan die van de bekende Commodore
64 twintig jaar later, draaide de volledige administratie van het concern.
Als je het vergelijkt met de laptop van
tegenwoordig kun je zien hoe snel de
ontwikkelingen zijn gegaan. De IBM
360/30 F vulde een middelgrote zaal.
De CPU (Centrale verwerkingseenheid), nu samengeperst op een klein
chipje, vulde een kast van een paar
kubieke meter. De programma’s
werden ingelezen met grote pakken
ponskaarten en de opslag van data

Uw eigen uitvaart vooraf regelen

In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?
Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rustig na te denken en te overleggen met vrienden
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat
nabestaanden die de wensen van de overledene
naleven, mooie en waardevolle herinneringen
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers
precies wat de laatste wens van de overledene
was. Dat komt het rouwproces ten goede.
Maar ook ﬁnancieel kan het regelen van uw
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw

coöperatieve vereniging, welke uitsluitend
tot doel heeft de toevertrouwde gelden op
verantwoorde wijze te beheren. Op uw verzoek
kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten),
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen
wat voor u de kosten zijn.

uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien
u daar de ﬁnanciële mogelijkheid voor heeft,
is een zekere manier om van de ﬁnanciële
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt,
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen,
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze constructie, een Waardevaste Uitvaart, aan.

Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u
vragen of opmerkingen?
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar.
U kunt mijn collega’s en mij bellen op
030-29 66 666 voor meer informatie of
voor het maken van een afspraak.

Om een optimale veiligheid in te bouwen
worden de gelden gestort in een apart opgerichte

Pierre van Kooten
Directeur

ging op grote ponsbanden en grote
diskpacks; een as waarop zes of zeven
ronde schijven met de doornede van
een langspeelplaat waren bevestigd.
Naast de computerhal was een grote
ponskamer. Ik mocht ook nog de
nadagen van de hollerithmachines
meemaken. De voorlopers van de
huidige computers die met kabeltjes
op een groot bord werden geprogrammeerd voor een specifieke taak.
In 1969 of 1970 werd de VVM/AVS
(die kort daarvoor de ERK/Vitalis
en Fidutia had overgenomen), zelf
overgenomen door De Utrecht die
korte tijd later opging in AMEV. Ik
was inmiddels weer van afdeling
veranderd en werkte in een gebouw
op Kanaleneiland en later in het oude
PUEM-gebouw voordat we in 1974
verhuisden naar wat jarenlang het
‘AMEVhuis’ heette, gelegen in de
toenmalige Johannapolder. Daar heb
ik nog een kleine 40 jaar gewerkt.
Ben Koot (bja.koot@hotmail.com)

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn
afscheid straks
zijn voor iedereen

Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl
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Fröbelschool aan Laan van Chartroise
Heel recent kwam ik nog een oude klassefoto van juni 1946
tegen die allerlei herinneringen bij mij opriep. Hoe leuk kan het
zijn om daar dan nog eens even bij stil te staan.
Het katholieke kleuterschooltje op
de hoek van de Marnixlaan en Laan
van Chartroise werd gerund door een
aantal zusters. Zij hadden hele mooie
namen en waren gekleed in van die
zwarte, lange rokken met van die
witte kappen op hun hoofd. Je keek
er met enig ontzag naar. Ja, je was
er zelfs een beetje bang van, maar
ze hadden gelukkig wel een lieve,
zachte stem. Als ik er aan terugdenk
ruik ik in gedachten nog die speciale
geur die in dat schoolgebouwtje hing
van potloden en puntenslijpers. Wat
ik me ook nog herinner van het was
dat op Bevrijdingsdag in mei 1945
er nog een vuurgevecht heeft plaats
gevonden tussen een aantal in het
schooltje gelegerde Duitse soldaten en
leden van het plaatselijke verzet. Wij
woonden in de Blois van Treslongstraat en hadden vanuit het slaapkamerraam precies uitzicht op de sloot die
toen nog onderdeel uitmaakte van
de Van Hoornekade. Ik mocht af en
toe ook even door het raam kijken,
wat een onuitwisbare indruk op mij
heeft gemaakt. Enkele kogels sloegen
zelfs in op het hoekhuis van de Nic.
Ruychaverstraat waar de Familie De

Vette woonde. Later op de dag gaven
de Duitsers zich over en werden onder
luid gejoel van vele mensen afgevoerd
uit het schooltje waarbij af en toe een
tikje werd uitgedeeld.
Aan het einde van het schooljaar
1945-1946 werd bijgaande foto
genomen. Van een aantal klasgenootjes kan ik de naam nog wel herinneren. Van de meesten is mij helaas
die ontschoten. Ik waag gewoon een
poging. Op de voorste rij van links
naar rechts is nummer drie Theo van
Hal, daarnaast sta ik zelf met naast mij
Jopie Westbroek uit de Koppestokstraat. Mogelijk zelfs wel familie van
Henk Westbroek(?). Daarnaast Appie
Veeken?, André Achterberg en Ernst
Sjamaar wiens vader in het kerkkoor
van de Sint Salvator Kerk zong.
Van de dames op de tweede rij dacht
ik dat nummer twee Anneke van der
Linden uit de Adam van Harenstraat
en nummer drie Astrid van de Bosch
was. Astrid woonde op het laatste
stukje van de Marnixlaan, net voor
de Scheepstraschool waarna de Vecht
er voor zorgde dat rechtdoor de weg
niet verder ging. Nummer vier mij

onbekend en dan Ietje Kuperus, het
buurmeisje van André Achterberg
die pal voor de bushalte van lijn 6 in
de J.S. de Rijkstraat woonde. Van de
andere dames schieten mij de namen
niet meer te binnen. Van rij drie ken ik
er ook maar enkele. Nummer twee is
Jan van Straalen, gekleed in een mooi
pakje, volgens mij van de HARK. Die
organisatie zorgde er voor dat mensen
die zelf nauwelijks in staat waren
kleding te kopen op bepaalde tijdstippen van in het buitenland verzamelde
kleding mochten komen uitzoeken.
Mijn moeder had voor mij ook zo’n
soort pakje uitgezocht. Kwam uit
Griekenland maar ik vond het vreselijk en droeg dit maar heel weinig en
altijd met tegenzin.
De vader van Jan van Straalen had
een vrachtauto-herstel-garagebedrijf
aan de Marnixlaan ter hoogte van het
‘tweede poortje’ tegenover Rijwielhandel Post. Zijn werkplaats was
een schuur achter zijn huis. Voor de
deur, op de Marnixlaan, werden de
reparaties uitgevoerd. Samen met Jan
hebben we nog wel eens zitten sleutelen aan een oude motorﬁets, merk
Gnomeroon, die we natuurlijk nooit
meer aan de praat kregen. Dan zag je
wel Pa van Straalen glimlachend naar
zijn zoon kijken met in gedachten dat
daar zijn opvolger al lekker bezig was

zich te bekwamen. Het liep echter
met Jan heel anders. Studeerde voor
ingenieur en emigreerde al vroeg naar
Canada. Mede naar aanleiding van een
stukje in de Oud-Utrechter heb ik hem
enkele jaren geleden nog bij mij thuis
ontmoet. Na Jan, de nummer twee
op de derde rij, dame nummer zes.
Ik dacht Thea Verhoef? Zij woonde
ook in J.S. de Rijkstraat boven André
Achterberg waar je met een trap naar
boven moest. Dan met die grote strik:
Bea Oostveen? of was dat met die
andere grote strik? De laatste op die rij
is volgens mij meisje Dumerniet?
Van de bovenste rij herken ik alleen
de middelste boy: Joop van Nimwe-

gen. Naast hem staat Job??. Ik weet
alleen nog dat ik een heel leuke tijd
op dat schooltje had en wanneer ik
daar nog wel eens in de buurt kom
denk ik daar altijd nog met een goed
gevoel aan terug. Het zou best kunnen
dat er nog enkele klasgenootjes één
of meer kinderen herkennen die aan
mijn herinnering zijn ontschoten. Het
plaatje compleet krijgen zal best nog
wel lastig zijn maar wie weet.
Frans Waroux (fhwaroux@gmail.com)

Wijkverpleging
onze zorg

Wijkverpleging van Vecht en IJssel staat voor persoonsgerichte en veilige zorg van een betrouwbare zorgorganisatie.
Onze deskundige teams Wijkzorg werken vanuit de locaties
Ewoud (IJsselstein) en Transwijk en Zuylenstede (Utrecht).

ONTDEK DUIZEND JAAR AAN
VERHALEN ONDER ÉÉN DAK

THUIS IN DE BUURKERK
2 juni 2019 t/m 5 januari 2020

Ewoud
Jan van der Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein

Transwijk
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht

Zuylenstede
Perudreef 8
3563 VA Utrecht

Maak een afspraak met één van onze wijkverpleegkundigen.
T: (030) 30 33 500 • www.vechtenijssel.nl

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter

Dinsdag 25 juni 2019

pagina 7

Wandeling door de Van der Marckstraat
Vandaag neem ik u mee voor
korte wandeling door de leukste winkelstraat van UtrechtNoord. In de jaren vijftig en
begin zestiger jaren was de
van der Marckstraat , en daar
heb ik het over, een knusse
straat gebouwd in 1921, door
Bredero -Bouwbedrijf.
Het jaartal 1921 was te lezen in ieder
toilet, in gietijzer natuurlijk! De straat
was gescheiden in twee gedeelten,
met in het midden een gras gazon met
leuke kleine fruitboompjes waar appeltjes aan groeiden en in het midden,
een dal met wat metselwerk aan het
begin en einde .Een romantisch geheel
zo uit den dertiger jaren. De lengte
van het grasperk, zoals ik dat noemde,
was zeker 125 meter. Vier maal per
jaar kwam er een grasmaaier op visite
en die maakte alles weer op juiste
hoogte. Om dit grasperk stond een
hekwerk van zeker een meter vijftig
hoogte. Aan onze kant van de straat
reed buslijn zes. Deze bus kwam via
de Van Hoornekade naar onze straat,
had halverwege een bushalte en reed
door richting van Asperen, de bakker,
maakte een paar scherpe bochten en
kwam dan uit op de J.S.de Rijkstraat,
zeg maar Noorderbade. Leuk om te
weten: tegenover de winkel van Van
Asperen had de G.E.V.U. een groene
kist met strooizand geplaatst met een
enorm hangslot daaraan. De stadsbussen mochten eens gaan slippen dan
werd er heftig gestrooid! Voor het
laatst gebruikt in de winter van 1963...
Toen kreeg lijn zes een andere route,
dus werd er niet meer aan de achterbumper gekleefd tijdens de winter.
Geen brood voor tienen
Laten we terugkeren. Op de hoek
van de Van Hoornekade was er een
boekenwinkel, waar men postzegels
kon kopen en boeken kon lenen,
voor volwassenen 15 cent per boek

en 10 cent voor kinderen per week.
Het leuke was wel: er werden ook
Kerstkaarten verkocht met Engelse
teksten. Leuk voor de Nederlanders
overzee. De Panorama en de Nieuwe
Revu verwisselden er ook van eigenaar voor het enorme bedrag van 35
cent Aan de overkant had Voskuil zijn
bakkerswinkel. Brood werd ter plaatse
gesneden. Nam je een lege broodzak
mee dan werd er drie cent berekend
maar een nieuwe kostte, schrik niet,
10 cent! Vergeet niet: er was een wet
die vertelde dat men geen brood mocht
verkopen voor tien uur des morgens.
Vischkraam van Job
We gaan verder de straat in. Op de
hoek van de Koppestokstraat stond tot
1970 een Katholieke Jongensschool,
gebouwd in 1930 (?). Men speelde op
een pleintje tegenover deze school,op
dit niet al te grote speelplaats stond
begin vijftiger jaren, jawel de vischkraam van Job, heeft er niet al te lang
gestaan, want op dit pleintje kwamen
de jongens uit de buurt om te voetballen, dus werd de vischkraam als doel
beschouwd. Veel jonge voetballers
zijn hier hun loopbaan begonnenen
beroemd geworden. Aan het plein
woonde melkboer Valkenburg, later
Pot. Die vonden het maar niets dat gebal voor de deur en men belde de politie. ‘Ze zijn weer aan het voetballen’.
Dan werd de bal in beslag genomen.
Sigarenrook
Wij vervolgen onze route, en komen
bij een winkel op de hoek van de Jan
Haringstraat. Deze winkel was in het
bezit van de kerk aan de Adriaan van
Bergenstraat men verhuurde boeken
aan mensen die het niet zo breed hadden, maar lang hield men dat niet vol.
Deze winkel werd eind zestiger jaren
omgetoverd tot een elektrowinkel/
radio en t.v. zaak met als hoofd de
schoonzoon van Ries Boogmans. Deze
handelde in rijwielen zeg maar fietsen,

De Van der Marckstraat in vroeger tijden

De Vivo in de straat, voor de dagelijkse boodschappen in eigen buurt

het was een goudmijn,op afbetaling
een fiets aanschaffen. Iedere zaterdagmiddag kwam iemand aan de deur om
geld te innen om zo je schuld kleiner
te maken.Het bedrag werd keurig op
een groene kaart bij geschreven.Sloeg
men een keer over dan kwam de heer
Boogmans zelf aan de deur om te
praten. Zijn sigarenrook stonk een uur
in de wind. Maar als je wat nodig had
, dan ging men naar Riesie Boogmans.
Fietslampjes,fiets dynamo/s wasmachines, scheerapparaten maar vooral
met lekke banden. Voor het enorme
bedrag van 75 cent werd hij gerepareerd.
Af en toe hielp ik mee op woensdagmiddag, vond ik nou weer leuk.
Het was een gezellige volkse zaak,
vooral op zaterdag. Tot midden jaren
vijftig heeft kledingzaak Van der Pal
in dit pand gehandeld, niet alleen
kleding,maar men kon ook gebruik
maken van zijn telefoon, want ja zeg
nou zelf: wie had er in deze buurt een
telefoon aansluiting? Wij pas in 1962!
Jan Steen
Van der Pal ging naar de Sweder van
Zuilenweg, nu een Chinees restaurant,
en Boogmans kwam er in. Een paar
huizen verder komen we bij de zaak
van Jan Steen, de schoenmaker. een
leuk winkeltje en een zeer geduldige
Jan Steen. Het rook er altijd naar leer
en schoenenlijm . Aan de overkant
van de Nicolaas Riijghaverstraat was
Slagerij Arie Korver .Deze slagerij
liep als een trein. De winkel stond
altijd vol met klanten, keurig geholpen
door Korver en zijn dochter. Men kon
de vleeswaren ook laten opschrijven.
Dat was geen schande in die tijd. Wat
ik leuk vond: aan de etageruit hingen
iedere week posters met voetbal- en
honkbalwedstrijden voor de komende
week.

Vivo zegels
Nog even, naast slagerij Korver de
VIVO winkel van Van Rooijen. Zes
dagen in de week open. Maar had men
wat vergeten, dan belde men aan en de
heer van Rooijen hielp je dan zo goed
mogelijk. Het was voor mij een heerlijk ruikende kruidenierszaak, waar
je nog een pond suiker kon kopen die
verpakt werd in een puntzak. Zaterdag
hielp de hele familie van Rooijen in
de winkel. Want VIVO deelde toen de
lakens uit en een vol boekje met vivo
zegels? Dan ontving je, schrik niet,
10 gulden! Ik ging graag naar deze
zaak, al was het maar om op te bellen
.Vriendelijke mensen.
Dan de drogisterij van Van der Wilt
die naast van Rooijen woonde. Wat
hij verkocht was eigenlijk niet veel. ik
geloof verf, behang en petroleum. Het
rook altijd naar dropjes

Wiepje
Als men nu nog aan Oud-Utrechters
de vraag zou stellen ‘wat was de
leukste zaak aan de van der Marckstraat hoekje Roobolstraat’ dan krijg
men steeds hetzelfde antwoord te
horen: Wiepje! Mevrouw Tjepkema,
de eigenaar van die zaak verkocht
heus alles: potloden ,schriften, maar
vooral speelgoed. Als laatste zaak:
Van Asperen, de bakker. een wit brood
kostte 47 cent, maar ook hier werd
voor tien uur ‘s morgens geen brood
en andere lekkers verkocht. Wet is
wet. Ik mocht een paar maal helpen
speculaas inpakken voor ket komende
Sinterklaasfeest. ging met loeiende
hoofdpijn snel naar huis. Ik kon niet
tegen die speculaaslucht!
Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

Jack Meulman in z'n jonge jaren in de Van der Marckstraat
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570

Dinsdag 2 juli
Gildewandeling: Bomen van de binnenstad

Gildegids Han Davidse, tevens bomenkenner, leidt u op dinsdag 2 juli vanaf 14.00 langs zeker 25 bijzondere boomsoorten
in de Utrechtse binnenstad. En vaak zijn de bomen ook nog
oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. U loopt langs singel
en werven, over pleinen en door hofjes. Kom mee bomen!
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling
aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur op tel.
030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.
gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding.
Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of Upashouders.

Gildewandeling Utrecht ziet sterren

Woensdag 3 juli a.s. kunt u met de gildegidsen Martin Brand en Frans Versteeg vanaf 11.00
wandelen door het Utrechtse zonnestelsel. Met het Domplein als het middelpunt van het heelal.
In 2012 kwam aan het 370-jarige bestaan van het Sterrenkundig Instituut Utrecht abrupt een
einde. Maar gelukkig kan er nog vanaf het Domplein een wandeling door de stad gemaakt
worden, waar op schaal 1:1.000.000.000 de afstanden tussen de planeten van ons zonnestelsel
zichtbaar gemaakt zijn. U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op
werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur op telefoon 030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.
nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats
van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of Upashouders.

Zaterdag 6 juli

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
Postzegel Organisatie (MPO)
elke woensdag een open
inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Die oude juwelen…

In het laadje slingeren nog wat
oude juwelen van vroeger. Die
zilveren miniatuurtjes, zijn die nog
wat waard? Is dat schilderij van
een bekende schilder? Zouden
die snuisterijtjes op zolder nog
wat opbrengen op een veiling?
Herkenbaar? U bent niet de enige
met vragen over kunst, curiosa
of andere verzamelobjecten. Vaak
gekregen van familie, vrienden of
zelf met zorg verzameld. Het ligt
er al jaren maar wat is het eigenlijk
waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO
in IJsselstein elke donderdag een
open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen,
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

Fietstocht naar de forten bij Rijnauwen en Vechten
Op woensdag 3 juli kunt u met Gilderondleider Johan Le Fèvre een fietstocht maken langs de
forten bij Rijnauwen en bij Vechten. De fietstocht start om 19.30 en duurt ongeveer anderhalf
à twee uur. We stappen regelmatig af dus goed schoeisel wordt aangeraden, zeker als het
geregend heeft.
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze fietstocht aanmelden op werkdagen tussen 14.00
en 16.00 uur op tel. 030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw
telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij
aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Gildefietstocht Waterlinie rond Utrecht Noord

Op de fiets langs de forten aan de noord en noord-oostkant van Utrecht. Op zaterdag 6 juli gaat u
met de gildegids Martin Brand op verkenningstocht langs forten van Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
fietstocht start op het Domplein om 12.30 en duurt 2 tot 3 uur. Voor inlichtingen over deze fietstocht
en aanmelden belt u op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur naar tel. 030-2343252, via e-mail:
post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.
nl. Kosten: € 14 p.p., € 8 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat
waard? Een open inloopdag. Voor een gratis
en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver,
kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u
elke donderdag terecht bij MPO/Heritage,
Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht),
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO,
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: bel tel. 030-6063944.

Elke zaterdag
Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk

Iedere zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur is er een concert in de Domkerk in Utrecht, altijd vrij toegankelijk, met een collecte na afloop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek, van de late renaissance
tot heden, van bekende en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, van grot orkest
tot solistenensembles, groot orkest tot solisten of ensembles, gezamenlijk uitgevoerd door professionals en amateurs, afgestemd op de eeuwenoude gang door de muziekhistorische tradities. De
Zaterdagmiddagmuziek fungeert als rustpunt midden in de stad Utrecht, midden in het land, midden
in de bruisende samenleving. De Domkerk verleent zo een dienst aan de stad en omstreken. Elke week
weer. Dat betekent dat er sinds 1971 al meer dan 2000 concerten zijn gegeven, wekelijks bezocht door
honderden mensen. Per jaar genieten meer dan 10.000 luisteraars van de Zaterdagmiddagmuziek. U
ook? U bent welkom!
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Noorse trui... maar niet uit Noorwegen
We waren weer eens in Noorwegen en logeerden gewoontegetrouw de laatste vakantieweek bij
onze zoon Leon in Forsand. Afgezien van het feit dat onze zoon een fraai gelegen huis bewoont in
dat sprookjesachtige dorpje, is het voor ons ook een strategisch goede locatie voor de thuisreis.
Als regel varen we vanaf de stad Kristiansand weer over naar het Deense Hirtshals om daar de
autoreis huiswaarts te vervolgen.
De reis Forsand-Kristiansand is met
een beetje goede wil gemakkelijk in
een dag te doen. Wij deden er twee
dagen over, maar dat was louter ingegeven door toeristische overwegingen.
Maar goed, zover was het nog niet
en we hadden nog een kleine week te
gaan voordat we ons vakantieland bij
uitstek weer achter ons zouden laten.
We vermaakten ons opperbest en
maakten opzienbare tochten en minder
opzienbarende uitstapjes. Zo’n minder
opzienbarend uitstapje was naar het
stadje Jørpeland. Dat heeft een centrumfunctie met prachtige zaken waar
van alles te koop is. Ook tref je er
gezellige gelegenheden waar je koffie
kunt drinken al of niet met ‘iets erbij’.
Elk jaar weer brengen we daar een
bezoekje aan de zaak van het Noorse
Rode Kruis met de naam Fretex,
vergelijkbaar met een Nederlandse
kringloopwinkel of een Emmaus zaak.
Altijd loop je wel tegen iets aan dat
je de moeite waard vindt om te kopen
en mee te slepen naar Nederland: een
oude lamp, een kruidenkastje of wat

dan ook. In ons huis staan meerdere
dingen die we dankzij snuffelwerk
daar hebben opgesnord.
Die dag gingen we weer naar Jørpeland en bezochten opnieuw Fretex.
Buiten stond een rek met prachtige
Noorse truien. Truien die je rustig
karakteristiek voor Noorwegen kunt
noemen. Truien rijk aan die typische
Noorse motieven en vaak met fijngevormde zilverkleurige sluitingen.
Kleding interesseert me in z’n algemeenheid niet zo, maar ik bleef staan
en bekeek de truien stuk voor stuk.
Eén trui sprong er voor mijn gevoel
helemaal uit, Noorser kon niet. De
prijs was 349 Noorse kronen en dat is
ongeveer 37 euro. Toegegeven, alles
is 2e hands, maar de trui die sterk
mijn voorkeur had, zag er nog uit als
nieuw. Bedenk daarbij dat die typische
Noorse truien hartstikke duur zijn. Een
beetje trui kost tussen de 250 en 350
euro’s! Let wel: euro’s en niet kronen!
Om een of andere stomme reden kocht
ik de trui niet. Maar weer onderweg
naar ‘t huis van onze zoon dacht ik:

waarom kocht ik hem niet? Morgen
kan hij wel weg zijn. Twee dagen later
hadden we weer ‘dringende’ redenen
om naar Jørpeland te gaan. Ik had het
stellige voornemen die mooie trui te
kopen als een ander me niet voor was
geweest. En waarachtig, hij hing er
nog en gretig kocht ik die Noorse trui.
Mijn trots, een prachtige Noorse trui met rijke motieven en zilverkleurige sluiting. . .

Jeuk
Als ik vroeger bij de Emmaus in
Bilthoven kwam kreeg ik (door de
onjuiste gedachte dat alle tweedehands
kleding wel onder de vlooien zou
zitten) altijd jeuk. Dus ook nu zei ik
tegen mijn vrouw, dat ze mijn nieuwe
aanwinst thuis wel even moest wassen.
Mij werd weliswaar van alle kanten
verzekerd dat alle kleding beslist ‘spic
en span’ is, maar je weet maar nooit!
Thuis haalde mijn vrouw de trui door
het handwasprogramma van de wasmachine. Ik zat buiten lekker in de zon
en ze kwam met een brede grijns naar
me toe en zei: “Die mooie Noorse trui
van jou is wel mooi Made in China!”
Ze liet me ergens onderaan, voor mijn

gevoel ver weggestopt, het labeltje
zien. Mijn trui was vervaardigd van
100% wol en moest met de hand
gewassen worden maar was inderdaad
gemaakt in China. Gemaakt in China?
Ook dat is maar de vraag, want nadien
stonden de kranten bol van berichten dat China heel veel kleding laat
vervaardigen in Noord- Korea. Het
land van Kim Jong- un. U weet wel:
de opperste geliefde leider, hij die verscheen uit het licht van zon en maan,
de grootste man die ooit geleefd heeft,
de redder van het vaderland en nog zo
wat. Een land met uiterst bedenkelijke
productiemethoden, waar kinderen
gedwongen worden onder erbarme-

lijke omstandigheden tegen nauwelijks
loon en onmenselijk lange werkdagen,
kleding moeten produceren.
Toen mijn vrouw vertelde van dat
labeltje was mijn eerste reactie: Had
ik dat geweten! Maar, zo vervolgde
ik met weinig overtuiging, ‘dat ziet
niemand en dat hoeven we toch ook
allemaal niet verder te vertellen?’ Dat
doen we dus maar niet. En die trui?
Die zit als gegoten en is lekker warm
op koele dagen! En kan die trui het
helpen dat hij in China gemaakt is of
desnoods in Noord -Korea?
Karel Beesemer
k.beesemer@planet.nl

Geen luxe, wel genieten in Ermelo
Onze eerste vakantie in een huisje in Ermelo was rond 1958. De foto’s bij dit verhaal vertellen eigenlijk alles. Let op de prachtige reclame van EXOTA limonade, dat was een heerlijk limonade en je
kon er veel plezier meebeleven. Het flesje had een dop met beugel, dus schudden en beugeltje los
tikken, gaf een lekkere knal.
Met pa, ma, zus Jenny, vriend Jan
Stoker en broers Klaas, Theo en Jantje
gingen wij naar ons eerste vakantiehuisje te Ermelo en het vervoer werd
deels geregeld door onze huisvriend
bakker van Beek, op de motor met pa
achterop.
Geen luxe
Naar huidige maatstaven was van
enige luxe geen sprake, maar wij
hadden de vakantie van ons leven. De
hele dag voetballen in het zand(mijn

broer Theo en ik zaten op Ultrajectum
bij Werkspoor) en verliezen was geen
optie voor ons.
De hele dag struinen in de bossen,
klimmen in de bomen, ravotten en
spelletjes spelen en dan hadden we
honger en had mijn moeder de pan
met aardappels al geschild, lekker zittend voor de deur en kijkend naar haar
spelende kinderen en genietend van
het mooie weer. Want dat was ook wel
eens nodig, omdat huisvrouw in die
tijd een zwaar beroep was.

Gewoon aanschuiven
We gingen in die tijd heel veel om
met mijn moeder haar jongste zus
tante Koos Verkerk uit Den Dolder en
had 3 meisjes (op een van de foto’s
:Coby, Henny en Willie) en 3 jongens
en die kwamen ook op visite, dus was
het plezier nog groter, want iedereen
had bijna altijd een groot gezin en
dat vond mijn moeder helemaal geen
probleem. Gewoon aanschuiven en
mee eten en ook al hadden we het niet
breed, geen probleem voor mijn helaas
veel te jong overleden moeder.

Met een fles Exota was je al dolgelukkig op vakantie

Pruimenbomen
We liepen ook vaak langs de oude
straatweg naar Harderwijk en terug en
onderweg stonden veel pruimenbomen, dus we hadden wel grote trek en
aten heel wat pruimen op al lopende
naar het vakantiehuisje, maar helaas
moesten we dan de velden in duiken,
want we hielden het niet meer op.
Een geweldige herinnering.
Bakker van Beek op de motor met pa achterop

Jaap van Eeuwijk,

Coby, Henny en Willie
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Bezigboek: voor niet
meer de jongste
lees-, doe-, denk- en puzzelboek dat met
zorg is gemaakt en samengesteld en in een
ongedwongen, prettige en heel toegankelijke
stijl is geschreven. Alsof je Ine de verhalen
zelf hoort vertellen. Heel leuk om zelf mee
bezig te zijn, maar al even leuk om aan een
niet meer de jongste cadeau te doen!

Deze zomer lekker aan de slag met een echt doe-boek? Dan is het ‘Bezigboek’ van Ine Pfeil-van Rongen echt iets voor u!
Het ‘1ste Bezigboek voor niet meer de jongste’ is het debuut van schrijfster Ine Pfeil-van
Rongen. Zelf ook niet meer de piepjongste
(73) kijkt ze in dit boek lichtvoetig en met
veel humor terug op een bewogen en enerverend leven.
Het boek is heel persoonlijk en heel herkenbaar voor haar leeftijdsgenoten. Of, zoals Ine
het zelf zegt: “Voor wie de geraniums liever
water geeft dan er achter zit en zijn of haar

kostbare hersens wil trainen.”
Jeugdherinneringen en langere (reis)verhalen
worden in het boek afgewisseld met korte
observaties, overpeinzingen en gedichten.
Maar ook door taal- en woordspellen, kleuropdrachten, raadsels en kwissen. Kortom het
biedt van alles wat.

Het boek is uitgevoerd in een ringband en
kost 19,95 euro. Het is te bestellen via de
bestelbon op deze pagina en via de webshop
op website www.deoud-utrechter.nl.

Het resultaat is een lekker dik (122 pagina’s)

Bezigboek
Bezigboek is een doe-boek ‘voor niet
meer de jongste’. Het is het debuut van
schrijfster Ine Pfeil-van Rongen (73) en
bestaat naast verhalen en gedichten uit
taal- en woordspellen, kleuropdrachten,
raadsels en kwissen. Een lees-, doe-,
denk- en puzzelboek van 122 pagina’s.
Leuk om zelf mee bezig te zijn of cadeau te geven.

Echte Dom-sokken

Dom-sokken in zomerkleur geel

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

Naast de blauwe echte Utrechtse Domsokken (zie links hiernaast) hebben we
nu ook een heuse zomervariant van deze
sokken in de aanbieding. Het zijn sokken met precies hetzelfde motief van de
Utrechtse Dom, ook in de maat 39-42
maar dan in de kleur geel. Vrolijk en gezellig. Om weg te geven
of lekker zelf te houden!

€ 19,95
Utrechts Kleurboek
Tekeningen inkleuren is weer helemaal
hip bij jong en oud. Dat blijkt ook uit de
populariteit van het ‘Utrechts Kleurboek’, gemaakt door Lucas van Hapert,
dat inmiddels aan de vierde druk toe is.
Liefhebbers kunnen naar hartelust aan
de slag met tekeningen van onder andere de Dom, de Vismarkt,
de Winkel van Sinkel, de Zakkendragersteeg en de Zadelstraat.
In het boek zijn alle kleurplaten twee keer opgenomen.

€ 10,00

€ 14,95

€ 14,95
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 ontdekkingsreis die je tot onder de Utrechtse
straatstenen en ver daarboven brengt.
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere
en onvermoede plekken, bieden de beste tips en tonen Utrecht
op haar veelzijdigst. Beleef Utrecht zoals je het nog nooit
eerder beleefde!

€ 16,95

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

€ 12,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Echte Dom-sokken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dom-sokken in zomervariant geel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Utrecht bouwt 1945-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Utrechts kleurboek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oma kan je nog huppelen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Van stadsie tot stad. Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nederland Museumland. De gids voor cultuurliefhebbers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Amsterdam-Utrecht. Van Rhijnspoor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,95
14,95
14,95
24,95
10,00
16,95
12,95
24,95
19,99
29,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
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Herinneringen van een winkeldochter
Mijn vader begon in de Adriaan van Ostadelaan 63 op 1 oktober
1940 een soort kruidenierswinkel, met alleen eetbare waren. Hij
noemde de winkel ‘Au Gastronome’. Hij verkocht er boter, kaas,
fijne vleeswaren, comestibles en koloniale waren.
winkel was erg klein. Het was eigenlijk bedoeld als opslagruimte. Maar er
was wel een tuin en een grote schuur.
Mijn vader, die van een boerderij
kwam, hield daar konijnen. Voor de
Kerst werden ze geslacht en verkocht,
zo was er wat extra geld.

In oktober 1945 begon hij een tweede
winkel onder dezelfde naam op de
Catharijnesingel 91, een kleinhandel
in zuivelproducten. In april 1949 kreeg
hij toestemming om daar ook fijne
vleeswaren te verkopen. De winkel
liep kennelijk niet goed en in december 1949 stopte hij met de tweede
winkel. In 1947 vond in Utrecht de
Eerste Jaarbeurs Winkelweek plaats.
Hij heeft daaraan deelgenomen en
kreeg van de jury een diploma. Hij
had het dus goed voor elkaar. Ondanks
dat waren er te weinig inkomsten uit
de winkel, en mijn vader zocht een
baan. Moeder ging de winkel runnen.
Dat deed ze graag, ze was een vrouw
met zakelijk talent.
‘Blijf maar’
We woonden achter de winkel, mijn
ouders, mijn broer en ik. Als we
bijvoorbeeld uit school kwamen en
er waren geen klanten in de winkel,
dan moesten we “blijf maar” roepen,
zodat mijn moeder niet voor niets naar
de winkel kwam. De ruimte achter de

een klantenboekje genoteerd.
Omdat er geen ruimte is voor een
magazijn, werd er strak ingekocht. De
grossier voor kruidenierswaren zat in
de stad, en als bijvoorbeeld de koffie
uitverkocht was, moest ik die op de
fiets bij gaan halen. Want nee-verkopen was er niet bij, alle inkomsten
waren nodig om van rond te komen.

Motor
Mijn vader had een motor. Ik herinner
me dat we er wel eens met z’n vieren
mee op stap gingen. Ik zat voor m’n
vader, moeder achterop en m’n broer
daar tussen. Allemaal zonder helm,
dat was toen nog niet verplicht. In
1957 reed mijn vader tegen een boom
en verongelukte. De reden is nooit
duidelijk geworden. Moeder zette de
winkel voort.

Padvinderij
De zaterdag was de drukste dag,
daarvoor werd een hulp ingehuurd.
En op zaterdagavond moest de winkel
schoon. Mijn broer dweilde de vloer
en ik hielp achter de toonbank de snijmachines schoonmaken. Daarna werd
het geld geteld en de boekhouding
bijgewerkt. Behalve de zondag, was
ook op woensdagmiddag de winkel
dicht, omdat de school dan ook vrij
was. Op zaterdag was moeder zo druk,
dat mijn broer en ik verplicht naar de
padvinderij moesten.

Klantenboekje
Er waren een paar klanten die wat
slecht te been waren. Die bestelden
dan boodschappen, die ik tussen de
middag weg moest brengen. Er waren
ook klanten, die het niet breed hadden.
Zij mochten later betalen. Dat werd in

Logeren
In de zomer was de school natuurlijk
zes weken dicht, maar de winkel bleef
open, dus gingen mijn broer en ik veel
logeren bij familie. Onder druk van de
familie moest moeder toch tenminste
één week per jaar op vakantie. In de

Dankbaar
Kleinzoon Darren werd 8 jaar. Opa Cor en ik bedachten dat het
weleens leuk zou zijn om hem zelf zijn cadeau uit te laten zoeken
tijdens een verwendagje.
Een nachtje logeren bij opa en oma en
dan de volgende dag met z´n drieën
de hort op. Ons jochie was helemaal
in voor het plan. Op een avond in de
meivakantie stond hij te glimmen voor
de deur. ´Ik ben er!´ Hij had er zin in.
Omdat we wisten wat hij het allerliefst
wilde hebben stond zijn cadeau al klaar.
Een brandweerkazerne van Lego. `Hoe
wisten jullie dat! Schot in de roos. Zo
hadden we de dag erop méér tijd voor
ons uitje.
Na een iets te kort nachtje was Darren
alweer vroeg uit de veren. Hij werd
door óns verwend, maar hij wilde ons
óók graag verwennen! Op het krijtbord
in de keuken schreef hij een prachtige
tekst en oma moest nog even wachten
met naar beneden komen want…..nou
dat zou ik wel zien.´Kom maar oma´,
riep Darren enthousiast en op tafel stond
een héérlijk ontbijtje, compleet met
bloemetjes en een gekookt eitje klaar!
´Ach jochie, wat een verrassing,wat
lief´, zei ik. Darren´s ogen glommen.
We namen de bus naar Utrecht. ´Yeaaaah, met de bus! Niet met de auto,

tof! Gaan we achterin….dat hobbelt
zo lekker!´ Het grote genieten was
begonnen.
We liepen naar de Dom waar op dat
moment net de uurwerken van de toren
werden gehaald. Wat een klus en wij
waren erbij! We liepen verder naar
het Universiteitsmuseum. Darren is
leergierig en breed geïnteresseerd en
vroeg onderweg al wat hij daar allemaal
kon zien en doen. Hij keek zijn ogen
uit, deed de skeletten speurtocht en even
later hadden opa Cor en hij een witte
jas aan en stonden ze proefjes te doen
in het jeugdlab. ´Kijk nou oma, hoe kan
dat!´ Hij viel van de ene verbazing in
de andere. Sommige dingen sloeg hij
liever over, nog iets te spannend die
potten met enge dingen op sterk water.
We aten en dronken wat en doken de
oude Hortus in waar Darren nog meer
proefjes kon doen met zout en zoet
water. Hij genoot en wij ook. Daar
stond de beroemde boom Ginkgo biloba. Een medewerker van het museum
vertelde dat de boom inmiddels 270
jaar oud is en waarschijnlijk de oudste
in Europa is. Hij legde aan Darren uit

dat je in het blad van de boom heel veel
naalden kunt zien en dat het stiekem een
loofboom met naalden is. Darren nam
een blad mee om het thuis te laten zien.
We roken aan kruiden en bloemen en
vergaten de tijd.
´Ik heb wel een beetje warme voeten
oma´ zei Darren toen we weer thuis
waren. Nou, daar wist oma wel wat
op. Meneertje kreeg een voetenbad
en daarna een heerlijke massage met
´verwen olie´ Dat gezicht van Darren,
hij vond het heerlijk. Hij vroeg er
meteen bij of ik dat nóg een keer wilde
doen, ook als het géén verwendag was.
Ik was geslaagd. De dag was nog niet
helemáál voorbij want we gingen ook
nog pannenkoeken eten. ´Jullie hebben
me wel héél erg verwend vandaag´ zei
Darren met een zucht, ´zo erg dat ik
deze pannenkoek echt niet helemaal
meer op kan eten!´
Hij zat letterlijk vol, niet alleen van eten
maar ook van alle indrukken.
Het was stil toen we na de geslaagde
dag weer thuiskwamen. Darren´s boodschap wissen we voorlopig niet van het
bord. Het staat zwart op wit we doen
het goed!
Irene Kraaijenhagen

Voor de winkel 'Au Gastronome'

straat was ook een winkel van De
Gruyter. In overleg gingen ze om de
beurt een week dicht, zodat ze voor de
klanten beschikbaar waren en zo ook
voor een deel de inkomsten konden
compenseren. toen De Gruyter verdween en Albert Heyn kwam, was dat
niet meer mogelijk, en miste moeder
gewoon een week inkomsten. Maar
die ene week vakantie was toch wel
belangrijk voor haar.
In 1968 stopte zij om gezondheidsredenen met de winkel en verhuisden we

naar Overvecht.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of
er mensen zijn die de winkel op de
Catharijnesingel gekend hebben. Die
was al dicht voor mijn geboorte. Mijn
moeder heeft die winkel ook niet
gekend.
Anne Kool
tel. 06-22822823
anneckool@hotmail.com
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Alle merken

auto’s
APK-keuringen R.D.W. erkend
• Reparaties, service- en
Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s
• Olie-verversen en snelservice
• Bandenservice
• Aircoservice
• Levering nieuwe en gebruikte auto’s
• Inkoop van uw auto
• Originele onderdelen
• Uitlezen en resetten motormanagement
• Lid Bovag sinds1943 en ABA-gecertificeerd
• Gediplomeerde autotechnici
• Schadeherstel en afhandeling hiervan

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

Alle merken

TELEVISIE

Brunner door de Bocht

elke

Edo Brunner is gek op alles met wielen. Hij duikt voor
RTV Utrecht in ons drukke verkeer. En rijdt graag een
stukje mee: in vrachtauto’s en trouwauto’s, maar ook
vuilniswagens en paardenwagens. Niks is hem te gek!

TELEVISIE

Westbroek

elke

Henk Westbroek: ondernemend en onderzoekend.
Hij ontmoet interessante Utrechters en vraagt ze het
hemd van het lijf op z’n Henks: nieuwsgierig, direct en
met een vleugje humor.

RADIO

Tuin spreekuur

DONDERDAG

van Audi ... tot ... Volkswagen
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van
8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur

Gansstraat 154 - 156
3582 EP Utrecht
Telefoon: 030 - 2519797
E-mail: autobedrijfspijker@hetnet.nl
www.spijkerauto.nl

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

DINSDAG

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 035 - 538 66 66
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com
vrijdag

5

ORANJE KORTING!

JULI

Stel al u tuinvragen tijdens het Tuin spreekuur met
hovenier Jurgen Smit op Radio M Utrecht! Stuur een
mail naar tuin@rtvutrecht.nl of bel naar de studio!

BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN:
1.549,-

TOT

500

KOR
T

,-

ING! *

Bij
onsvankiest
u voor
kwaliteit,
service en goed advies
* Bij aankoop
2 Cool Motion
matrassen.
Vraag naar de voorwaarden.
Wij hebben een uitgebreide keus in:
• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

8
Beddenspeciaalzaak
CityBed

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

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

8

SINCE 1990
Wij zijn o.a.

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

PROFITEER

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

U slaapt al
op een

NU VAN ON
ZE
Utrechtsestraat
• 3401 CV IJsselstein •heerlijke
030 - Boxspring
68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl
ACTIE20
S!*
Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20

vanaf € 1.295,-

RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties
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TANTE POST
Spoorpunt
Na het lezen van het verhaal van Jan.
Hoogendoorn in de vorige OudUtrechter over snoepen in onze
jeugdjaren, ben ik gelijk maar voor het
toetsenbord van mijn computer gaan
zitten om mijn schooljeugd snoep
herinnering op te stellen. In de periode
1964 tot en met 1968 heb ik op de 1e
Christelijke Technische School in de
Hengeveldstraat les gehad, waar ik
al iets eerder over geschreven heb. Ik
herinner me nu dat we vaak tijdens
de pauze naar een bakkerij daar in de
buurt holden om een Spoorpunt te kopen. Een Spoorpunt was gemaakt van
kruimelafval. Ik weet niet meer welke
bakkerij dat verkocht, het was wel in
de buurt van de Hengeveldstraat. Het
woord afval klinkt een beetje eng,
maar het was best lekker en goedkoop.
Ik heb begrepen dat de originele
Spoorpunt-samenstelling nu niet
meer bestaat. Het wordt nu nog
wel verkocht maar is nu anders van
samenstelling. Er zit tegenwoordig
een laag… ik kan even niet op de
naam komen, zeg maar glazuur op wat
oorspronkelijk er niet op zat. Geen
laag op de koek, dus een kale koek.
Waar zal de naam Spoorpunt vandaan
komen? Ik heb jaren geleden in Zeist
bij een bakker gezocht maar daar was
het ook al niet meer origineel. ook met
zo’n glazuurlaag jammer genoeg.,
Het was een leuke tijd, wel een
paar jaar op de fiets (later met een
bromfiets, een hele vooruitgang) door
weer en wind vanuit Vianen naar de
Hengeveldstraat gereden, maar je was
het gewend. Gesterkt door de Spoorpunten natuurlijk. Ha,ha!
Jan.Meeuwenberg
fietser1950@gmail.com
Beppie Witkamp
Deze week hoorde ik het liedje van
passe partout :de doodgewoonste
dingen.. moest ik denken aan Beppie
Witkamp. Ze was een van de zangeressen. Ze werkte samen met mijn
zus bij C en A en mijn zus kwam wel
eens bij haar thuis. Als Beppie’s vader
thuis was zei hij altijd: Doortsielus
geen taarties. Beppie is overleden,
geloof ik maar het was een heel lief
meisje en knap. Ik ken haar man niet.
En dan nog over mijn dochter. 8 jaar
was ze toen ze straalverliefd werd op
Willem van Hanegem (de Kromme).
Ze wilde per sé logeren bij mijn broer
in Harmelen. Raar, geen neefjes of
nichtjes. Ik dacht dat Wiilem een
Utrechs jochie was, maar het is een
Zeeuw. ‘s Morgens heel vroeg maakte
ze mijn broer wakker: Oom Pim, gaan
we even naar Benschop? Ik geloof dat
Willem daar toen woonde. Misschien
zien we hem dan. Pim was zo goed
niet of hij moest rijden.
Later is Willem op de t.v. geweest
voor een gesprek en om vragen te
beantwoorden. En wat doe je dan?
Ging ze een brief schrijven naar die
zender of ze ook mocht komen. En
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Laatste opening Repair Café Utrecht Oost voor de zomer
Zaterdag 29 juni (inloop 13.30 - 16.00 uur) heeft Repair Café Utrecht-Oost zijn laatste repareerbijeenkomst vóór de
zomervakantie. De laatste mogelijkheid dus om deskundige hulp te krijgen bij een reparatie van de ventilator, tentdoek,
campingkoelbox of een scheur in een korte broek. In het Repair Café worden allerlei spullen gerepareerd, zolang ze
redelijk eenvoudig naar het Repair Café vervoerd kunnen worden. Ook kleine fietsreparaties worden uitgevoerd. Verder
kunnen bezoekers in dit Repair Café messen, scharen en metalen gereedschap laten slijpen. Iedereen is welkom! Toegang
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Locatie: Activiteitencentrum De Wilg, Mecklenburglaan 3-5.
Op zaterdag 31 augustus hervat dit Repair Café zijn repareerbijeenkomsten. Meer informatie via repaircafeutrecht@gmail.
com,, Facebook.com/RepairCafeUtrecht of tel. 06-1677 5696 (Judy Sijbling).

dus ging moeder weer met haar naar
Hilversum. Ze mocht op het toneel zitten. Kennelijk vonden ze het zo leuk
dat ze dat deed. En daar was Willem,
ze kreeg een hand. Voor vragen stellen
was geen tijd meer. Ik zat vooraan bij
het publiek in de zaal en toen iemand
mij vroeg waarom ik daar zat, zei ik
heel trots: mijn dochter treedt daar
op. Idioot. En oma had er weer twee
slapers bij. Maar het kind was zo
gelukkig , leuk hoor!
Jopie Kalmeijer- v.d. Bosch
1929jopie@ gmail.com
De aanhouder wint…
De aanhouder wint is een waar gezegde, maar of veel mensen zich daaraan
houden, is maar de vraag. Toch ken
ik één persoon waar dit gezegde echt
op van toepassing is. En dat is mijn
schoonzuster Patricia Verheul. Op zekere dag wilde ook Patricia haar rijbewijs halen, ze woonde toen in het Ondiep. Via, via kwam ze in contact met
autorijinstructeur Dorus Zonnestraal.
Natuurlijk werden door de instructeur
eerst de instrumenten uitgelegd, zoals:
waar zit de rem, waar zit de versnelling, enzovoorts. Na het theoretisch
gedeelte moest echt gereden worden.
Dat viel nog echt niet mee, met veel
geknars werd er in de eerste versnelling gezet. En zowaar de auto ging
nog rijden ook. Maar alleen in de eerste versnelling kom je niet ver, je moet
ook verder. Dus op naar de tweede
en derde versnelling. Ja, en dan ga je
natuurlijk wel harder. Dorus moest
dus goed opletten dat er geen gekke
dingen gebeurde. Behalve goed op de
weg te letten ging hij ook beter naar

zijn leerling kijken. Bijzonder was dat
ook Patricia af en toe een oogje aan
haar instructeur waagde. Het gevolg
was dat een tweede afspraak voor een
rijles zo gemaakt was. De tweede les
ging al een stuk beter en beide partijen
vonden elkaar nog leuk ook. Dus ook
een derde les was zo afgesproken, en
er werden meerdere lessen geregeld,
haar moeder, mijn schoonmoeder, zei
op enig moment: “Dorus heeft een
goudvis aan de haak geslagen”, en
inderdaad, de twee beloofden elkaar
op het idyllische stadhuis in Maarssen op enig moment eeuwige trouw.
Dat heeft zevenendertig jaar mogen
duren want toen overleed Dorus. Maar
toen had Patricia allang haar rijbewijs
wat ze naar de derde keer rijexamen
behaalde. De aanhouder wint dus.
(Dit verhaal is echt gebeurd, de namen
zijn gefingeerd.)

laat…’
Omdat mijn neef Wim van Zoelen
van de soepen was, kwam dat voor de
familie goed uit. We hadden wel eens
een dropping in de nacht rondom de
bossen van Amersfoort. Dan stond
Wim halverwege de route met een
busje en soep midden in het bos om
de deelnemers te verrassen. Een keer
hebben we om 3 uur ‘s nachts in het
bos naast de dierentuin met zijn allen
polonaise gelopen omdat een van de
deelnemers alle bordjes had omgewisseld en we allemaal op de zelfde plek
bleven hangen…

Sportief konden de slagers van
Teekens er ook wel wat van. Onder
leiding van Wim voetbalden ze mee
in de competitie burger/militair. Op
de velden achter de stadskwekerij
voetbalden ze tegen onder andere het
garnizoenselftal onder leiding van Kapitein Van Delft, met daarin Eddy (’de
keu’) Agterberg van F.C.Utrecht. Die
ging zo tekeer dat Wim naar hem toe
ging en zei dat als hij zo door ging hij
aanstaande.zondag tegen Feyenoord
niet van de partij zou zijn… Even later
liet Eddy zich wisselen. Als afsluiting
was er altijd een feest op de Sypesteinkazerne met bal na. De soldaten
hadden bij deze gelegenheid hun kistjes niet aan. Ook voetbalden de slagers tegen het personeel en bewoners
van de psychiatrische inrichting van
Huis ter Heide. Het publiek was erg
fanatiek en als de bal over de zijlijn
ging was het niet altijd makkelijk deze
terug te krijgen. Toen er bij Teekens
eens een nieuw personeelslid was uit
Marokko met de naam Mohammed
mocht hij meedoen en Wim had tegen
de bewoners gezegd dat hij de eerst
komende wedstrijd een sterspeler had
uit Griekenland. Toen ze arriveerden
in Huis ter Heide stonden ze rijen
dik te wachten op deze ster en moest
de onthutste Mohammed totaal in de
war aan een ieder zijn handtekening
uitdelen…
Een keer hebben de slagers van Teekens zelfs in de krant gestaan met hun
zestal. Op 24 maart 1971 stonden ze
met een foto in de krant samen met de
familie Nieuwpoort voor een toernooi
in de veilinghal. Anton had voor de aftrap zijn vriend Marco Carbo gestrikt
(waarschijnlijk met een zak ‘carbonades’). Maar jammer genoeg hebben ze
het toernooi verloren.
Adri van der Pijl
adrivanderpijl@gmail.com

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
Grappenmakers bij Teekens
In aanvulling op het door De OudUtrechter al geplaatste artikel ‘Tast
toe het is van Teekens’ nog een paar
herinneringen. Over de grappen die
werden uitgehaald bij het slagersbedrijf.
Eens heeft een kennis van Anton de
Ru hem opgebeld met verdraaide stem
en een kilo karbonades besteld op een
bekend adres. Toen deze afgeleverd
werden bleek de bewoner van niets
te weten. Zijn wraak was zoet en hij
bestelde namens Boltini een flinke
bestelling goederen, af te halen om
6 uur. Hij ging nog even langs en zei
terloops tegen Jan ‘Wat is Boltini

Verenigde Melkbedrijven
Bijgevoegd een foto van de Verenigde Melkbedrijven aan de Boterstraat te
Utrecht, waar in de jaren ‘50 de heer Hoofd aan het roer stond. Ik meen 2e
van links in witte jas, op foto in afgelopen DOU. Wat staat onder de foto op
pagina 14 in de afgelopen DOU, is dus onjuist.
Jan Hoogendoorn
hoogendoorn.ja05@gmail.com
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Lucien van de Neut
In de oorlog 40 -45 kwamen bij ons
op de boerderij mensen uit Utrecht
eten halen. Onze boerderij lag ergens
tussen Barneveld en Terschuur langs
een spoorlijn. Het waren een moeder
met een dochter die een zoontje bij
haar had. Met een zekere regelmaat,
bijvoorbeeld een keer in de twee
weken. Ze aten dan mee en gingen
weer naar huis met wat voorhanden
was, onder andere melk, rogge,
groenten,clandestien gekarnde boter.
Het hing ook van de tijd van het jaar
af.
Van hun kreeg ik eens enkele boeken
(onder andere De Leeuw van Vlaanderen ). Die heb ik stuk gelezen. Het
zoontje hete Lucien van de Neut.
Weet iemand meer over deze mensen?
En hebben ze nog wel eens verteld
over hun tochten?
Na de bevrijding ging alles weer zijn
gang en is het contact gauw verloren.
Ik was toen 5 jaar en Lucien wat
ouder denk ik. Ik hoor graag wat.
Jan Kuijt
Lage Vuursche
j.kuijt@casema.nl

Van Beeck Calkoenschool lagereschool 5e en 6e klas uit 1952. Links dhr. Groenveld en rechts dhr. Wiegers. Onderste
rij van links naar rechts: Onbekend, Co Iseger ,Hennie Pluigers,5 x maal onbekend, Joop Knopper. Tweede rij van
onderen, van links naar rechts: ?,meisje Wouda ( knapste leerling) Margje Verboom, (sigarenwinkel in de Choorstraat)
Astrid Knieriem ,Truus van Vliet (wasserij in de Lijsterstraat) Meisje Mulckhuisen ( sigarenwinkel in de Adelaarstraat), Ada Spijker ,Trudie Saarberg, Ineke Trooster, Annie Plaisier, Tineke de Boer. Derde rij van onderen van links
naar rechts:: Hilde Vast (lievelingetje van dhr. Groenveld en slimme leerling, Ans de Granje, Julie Knieriem, onbekend,
Jannie Pals, Ria van Buren,(kon goed jodelen woonde op de Bilitonkade), onbekend, Jannie Vink, Hennie v. Vaalen,
onbekend ( rossig haar ) Bovenste rij van links naar rechts: Wim Boven, vervolgens 6 x onbekend, Wim v .d. Meulen
(met lange stropdas), v. Wijnen (sigarenwinkel in de Koekoekstraat).
Julie Veenendaal-Knieriem
wjveenendaal@hetnet.nl

Oud-klasgenoten gezocht
Naar aanleiding van een artikel dat
in De Oud-Utrechter stond, kreeg ik
weer contact met een buurmeisje van
80 jaar geleden. Daarom wil ik nu in
contact komen met klasgenoten die
in de eerste klas van de lagere school
gezeten hebben. In de Cort van der
Lindenschool in utrecht, Laan van
Chartreuse. Geboren rond 1930. Het
betreft onder andere: Nellie de Ruiter,
Corrie van Veen, Coba van Dongen,
Jan Eindhoven, Bart Pleune, Nanny
Manch, Henk Fontijn, Jo van der
Woerd. Tiny Lancee is helaas vrij
jong overleden.
Als ik denk aan het contact met mijn
buurmeisje van 80 jaar geleden, dan
denk ik toch ook heel voorzichtig aan
een reünie.
Wim Leeman
Stringendallaan 2
1333 W Almere
tel. 036-5291737

Wie herkent zich nog op deze foto?

Gildewandelingen en -fietstochten
Op woensdag 10 juli kunt u met gilderondleider Ulli Hild een wandeling
maken langs de Nieuwegracht. De
wandeling start om 11.00 uur en duurt
ongeveer anderhalf uur. De Nieuwegracht is niet alleen één van de mooiste
straten van de Utrechtse binnenstad, er
is ook veel over te vertellen. Vroeger
leefden er vooral renteniers maar daarnaast ook kunstenaars, nonnen, wezen
en anderen. Je had er twee bakkers,
een melkboer, een slager enz. Nu is
er nog maar één bakkerszaak en is het
verder vooral een woonstraat.
Ook op woensdag 10 juli is de
Gildewandeling en -fietstocht: Van
Lunet I naar Lunet IV. Deze forten
zijn de naamgever van de wijk Lunetten en zijn onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, een unieke
verdedigingslinie. Gildegids Guus
Reith neemt u mee op woensdag 10
juli om 14.00 uur. Hij start met een

korte rondleiding op Lunet I. Onderweg naar Lunet IV ziet u veel militair
erfgoed. Zelfs de Waterlinieweg heeft
militaire roots!
Op woensdag 10 juli kunt u ook met
gildegids Geert van Beek deelnemen
aan een rondleiding door de wijk
Wittevrouwen. De wandeling start om
19.30 uur en duurt anderhalf uur. Toen
de stadsmuur begon te knellen hal-

verwege de 19e eeuw veranderde het
agrarische gebied langs de Biltstraat
in een rommelig wijkje met een heel
eigen karakter. We maken een wandeling langs een aantal van de plekken
die karakteristiek zijn voor deze buurt.
Op vrijdag 12 juli kunt u met gilderondleider Ulli Hild een fietstocht maken langs plaatsen waar de
Utrechtse architect Gerrit Rietveld

Gildewandeling: Poorten en Poortjes
Op dinsdag 9 juli kunt u met gildegids Wil Klein wandelen door de Utrechtse
binnenstad met speciale aandacht voor poorten en poortjes. De wandeling
begint om 11:00 uur en duurt 1,5 uur. De binnenstad van Utrecht kent vele grote
en kleine poorten. Zij geven toegang tot bijzondere plekken en zijn vaak rijk
versierd. Ook zijn er bij sommigen verrassende verhalen te vertellen. De meeste
poorten hebben een naam en het is niet altijd duidelijk waar die naam vandaan
komt. Het antwoord op die vraag, en op vele andere vragen krijgt u tijdens de
wandeling.
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling telefonisch aanmelden
op werkdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur onder 030 234 3252 of via mail
post@gildeutrecht.nl De plaats van vertrek hoort u bij bij aanmelding. De kosten
bedragen € 8 pp en € 4 voor kinderen beneden de 12 jaar of U-pashouders.

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
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€ 54,90 (in Nederland)

zijn sporen heeft achtergelaten. De
fietstocht start om 18.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Gerrit Rietveld
was een meubelmaker en architect
die zijn tijd ver vooruit was en het
duurde lang voordat hij de erkenning
kreeg die hij verdiende. Hij heeft zijn
hele leven in Utrecht doorgebracht.
Wij bekijken plekken waar Rietveld
gewerkt en gewoond heeft en bezichtigen meerdere van zijn werken (niet
het Rietveld-Schröderhuis, dat is een
bezichtiging op zichzelf). Zo bekijken
we bijvoorbeeld op de Oudkerkhof
twee heel verschillende winkelpuien
die Rietveld daar in opdracht heeft
gemaakt. U hoort ook iets over de
mens Gerrit Rietveld en zijn kijk op
het leven.
Op vrijdagmiddag 12 juli kunt u
met Gilderondleider Guus Reith een
wandeling maken van de Vondellaan/
Croesestraat via het Vondelparc naar
de Jutfaseweg. Het eindpunt is op
het Ledig Erf. U proeft de nostalgie
en ervaart de nieuwbouw met een
unieke binnenstraat van o.a. architectenbureaus Tangram en Mecano. In
anderhalf uur beseft u hoe verleden en
heden in elkaar overvloeien. De start
is om 14.00 uur.
U kunt inlichtingen krijgen en zich
voor deze wandelingen telefonisch
aanmelden op werkdagen tussen
14.00 uur en 16.00 uur onder 030 234
3252 of via mail post@gildeutrecht.
nl De plaats van vertrek hoort u bij
bij aanmelding. De kosten bedragen
€ 8 pp en € 4 voor kinderen beneden
de 12 jaar of U-pashouders, voor de
Rietveldfietstocht zijn deze bedragen
12 en 8 euro.
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TANTE POST
Het oude station
Bij het zien van de foto van het oude
station in Utrecht denk ik: precies
zoals het was. De ingang, een ronde
hal met een fontein. (Ik weet niet meer
of er water in zat.) Mijn kinderen van
4 en 3 moest je goed in de gaten houden, anders donderden ze erin.
Je kocht een perronkaartje van een
dubbeltje en dan mocht je naar de
treinen . Bijvoorbeeld om iemand op
te halen. Op het eerste perron was de
spoorbios. Daar werden korte filmpjes
vertoond. Voor het station stond de
pindachinees. Die riep dan: pina, pina
lekka lekka. En aan de overkant had je
Huffels met zijn kraam. Fruit en een
rolletje pepermunt of drop. En dan
in de trein in de jaren 50. Feest. Niks
geen liften. Je sjouwde je kinderen
maar onder je arm de trap op. En
dan met drie kleine kinderen naar je
moeder. (Ik woonde toen al in Geleen). Niet zo comfortabel als nu, die
coupe’s. Probeer dat maar te behappen
met drie van 4, 3 en 1 jaar. Mijn man
kon niet mee, je had toen 14 dagen
vakantie achter elkaar en er kon niks
tussendoor. Ja , als je een kind kreeg,
1 dag. Maar gelukkig had ik een kennis in Utrecht. Haar man werkte bij
het spoor en zij kwam mij halen.
En ik had ook nog een Limburgse
vlaai bij me. Die zette ik even op de
bank. Maar de oudste dochter was een
en al 1beweging, ging
dus3 prompt
2
4 met
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een klap op de vlaai zitten. Maar ik
dacht: bij oma prakken we gewoon
alles door elkaar.
Jongste kreeg natuurlijk een vieze
poepluier. Niks pampers, gewoon
katoenen spul. En in een krant, plastic
zakken waren er toen geloof ik, nog
niet.
Maar blij dat ik werd opgehaald. Met
de bus naar oma. En ik had even rust.
Ik heb het nooit meer gedaan. Toen ze
groot waren en dan met de tienertour.
Dat was te doen. Mens erger je niet
spelen. We hebben toen maar een met
zo’n bol erop gekocht, want die pionnen vlogen onder de banken.
Zo, dat was mijn ervaring met het
oude station. Ik heb de brand gezien.
Het was heel koud. Het bluswater
bevroor en kreeg van die ijspegels.
En dat hele gebied is toen verpest.
Nu weer iets nieuws, het zal mij
benieuwen. Misschien komen er wel
banken en kan ik weer kijken naar de
passagiers en denken: waar zou die
heen gaan? En maar fantaseren. Maar
ja, de goeie nieuwe tijd.
Jopie Kalmeijer- v.d. Bosch.
1929jopie@gmail.com
Agressie

had je ontzag voor de politie en was
je blij als hulpverleners je kwamen
helpen en verzorgen. Ik weet nog
goed, ik woonde in Oudwijk, dat je
dan ging spelen in het Wilhelminapark
en vooral bij de Burgemeester Reigerbank, daarom heen was gras en weh je
gebeente als je op dat gras ging lopen,
toch gebeurde het wel eens in het spel
dat je toch op het gras terechtkwam.
Het gebeurde mij en juist op dat
moment passeerde een politieagent.
Voor ‘straf’ moest ik mee naar het
politiebureau en moest de hele middag
met mijn handen op de rug in de hoek
staan. Na drie uur kon mij moeder mij
op komen halen. Je liet het dus wel
uit je hoofd om nog eens op het gras
terecht te komen.
Maar de jeugd is niet alleen agressief
tegenover politie en hulpverleners
maar ook tegen de burgerij. Jongelui
fietsen niet alleen op de stoep maar
ook vaak aan de verkeerde kant van
de weg. Als je daar wat van zegt, en
ik doe dat als ik deze overtredingen
zie, willen ze jou ook nog eens omver
rijden en staan ze klaar in de vechthouding. Het is te hopen dat de ouders
van tegenwoordig zich ook eens met
deze problematiek gaan bemoeien.
Heel kwalijk is dat vorig jaar de
agressie met ruim 10% naar de politie
enorm is gestegen. Het gaat nu maar
het liefst om 10.593 meldingen. De
meldingen
variëren
van schelden tot
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Horizontaal

straffen sorteren geen effect.
Theo de Ruiter
ruit2181@Planet.nl

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke
prijs beschikbaar. Ook ditmaal krijgen de prijswinnaars
een exemplaar van het Utrechts Kleurboek van Lucas van
Hapert. Lekker kleuren op de warme zomerdagen. In de
tuin, op het balkon, onder de parasol in de schaduw of
gewoon lekker binnen creatief bezig zijn.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw
oplossing voor DONDERDAG 4 JULI 12.00 UUR naar
info@deoud-utrechter.nl of zorg dat uw oplossing voor
dat tijdstip binnen is bij De Oud-Utrechter, Postbus 615,
3500 AP Utrecht. u kunt de puzel ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl.
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Theo de Ruiter (ruit2181@planet.nl)

14

Puzzel mee en win !!!
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Luiers
Op televisie zit bij het reclameblok een reclame waarbij een persoon (ik
weet niet of het een man of vrouw is) bij een zeer bewegelijk kind een luier
probeert om te doen. Dat lukt niet maar er blijkt nu een luierbroekje te zijn
waarbij het probleem opgelost is. De reclame deed mij denken aan mijn
dochter Marjolein. Zo’n 40 jaar geleden woonden we in de Van Eysingalaan
op het Kanaleneiland en moesten mijn vrouw en ik ergens naar toe. Mijn
schoonmoeder, die in Overvecht woonde, zou op mijn dochter passen. Wij
dus met ons kind, luiers en pap naar oma. Toen we onze kleine gingen ophalen, was mijn schoonmoeder in alle staten want ze had Marjolein geen luier
om kunnen doen vanwege haar grote bewegelijkheid. Wij namen het over en
verwisselden zonder problemen de zeer natte luier. Grappig dat zo’n reclameblokje je ineens weer doet terugdenken aan een soortgelijke eigen situatie.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!
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.

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.

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.

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.

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.

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.

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

NU
KOPEN
=
NU
BOUWEN

NU IN VERKOOP
LAATSTE FASE
14 VRIJSTAANDE WONINGEN
De vier woningtypes zijn uitwisselbaar op bijna alle kavels.

• Woonoppervlakte circa 153 m2 tot 162 m2
• Kaveloppervlakte circa 392 m2 tot 603 m2
• Prijs vanaf € 539.500,– v.o.n.
Verkoop en informatie:

www.renesmakelaars.nl
0343-441 280

www.puntmakelaars.nl
030-273 74 64

de-marezhof.nl

