
UU

Dé grat i s  k rant  voor  de  echte  Utrechter

Oplage: 55.300 ex.

  Het was 1967. Ik had mezelf 
al ruim een week opgesloten 
op mijn kamer, ik woonde 
met mijn ouders, mijn oudere 
broer en twee zussen op een 
flat aan de Thomas a Kem-
pisweg. Ik moest mijn kamer 
delen met mijn oudere broer, 
de kamer was zo smal dat er 
alleen een stapelbed in kon 
staan. 

  Gelukkig hoefde ik niet meer naar 
school en kon ik me voorbereiden op 
het examen en dat was hard nodig 
want ik had niet zoveel uitgevoerd 
de afgelopen jaren. School, het was 
voor mij een noodzakelijk kwaad. 
Maar zakken dat wilde ik liever niet 
dan moest ik nog een jaar langer naar 
school. Dan maar een paar weken 
streng voor mezelf daarna volgde 
de bevrijding. Volgens mijn schema 
moest ik op 12 juni om 13.00 mijn 
Franse gedichten gaan leren, ik stond 
naast het stapelbed, de deur naar 
ons balkonnetje stond op de haak, ik 
probeerde de zinnen uit mijn hoofd 
te leren en staarde naar buiten. Om 
13.10 hoorde ik een gigantische dreun, 
zoiets had en heb ik nooit meer ge-
hoord, op hetzelfde moment vlogen er 
bij verschillende buren de ruiten eruit 
en zag ik een enorme paddenstoel de 
lucht in gaan. Ik moet eerlijk beken-
nen dat mijn eerste gedachte was dat 
er een atoombom was ontploft. Mijn 
buurjongen Ruud die schuin boven 
ons woonde vertelde later dat hij 
van zijn stoel werd geblazen door de 

enorme luchtdruk, Ruud was net als 
ik zich aan het voorbereiden op zijn 
examen. Al gauw verwierp ik die optie 
van de atoombom want er kwam geen 
enorme hittegolf, vervolgens dacht ik 
dat er een vliegtuig was neergestort.
Ik had het idee dat de ontploffi ng aan 
de overkant van het Amsterdam-Rijn-
kanaal had plaatsgevonden en rende 
naar de kelder pakte mijn fi ets en reed 
als een razende richting de hoge brug, 
dit alles speelde zich binnen een paar 
minuten af. Ik zag dat er meer mensen 
de hoge brug op reden richting het in-

dustrieterrein Lage Weide. Ik kende de 
omgeving als mijn broekzak want als 
jongetjes en meisjes gingen wij voor 
het avontuur vaak de hoge brug over 
naar wat we toen het land en meer van 
Balkie (de jachtopziener de heer Balk) 
noemden. Toen ik langs de Pegus 
fi etste zag ik overal niet ontplofte 
granaten liggen het leek wel een oor-
logsgebied. De ravage was het ergst 
bij de Kernhaven, ik kende deze haven 
want ik had er wel eens gevist. Ik zette 
mijn fi ets neer. Er waren nog een paar 
jongens die net als ik kwamen kijken. 
Een ervan wilde blijkbaar stoer doen 
en schopte tegen een niet ontplofte 
granaat. Wegwezen hier, dacht ik met-
een. Al gauw kwamen er politieauto 
‘s, brandweerwagens en ambulances 
aan. De weg werd afgezet met rode 
linten. Ik fi etste daarna naar huis.

     Twee doden 
Later las ik in de krant wat er was 
gebeurd; In de Kernhaven werd regel-
matig afgekeurde munitie verscheept. 
De ontploffi ng vond plaats tijdens het 
laden van fosforgranaten. Militairen 
zagen rook en vuur uit een munitie-

kist komen, probeerden het vuur te 
doven, wat niet lukte en zijn toen de 
kade opgesprongen om de daaraan 
grenzende bedrijven te waarschuwen. 
Maar er volgde vrijwel meteen een 
ontploffi ng. Er waren twee doden 
te betreuren en 142 gewonden, de 
schade liep in de miljoenen. Van de 
twee doden werkte er een man bij 
het aangrenzende bedrijf van Philips 
lasstavenfabriek, de andere dode was 
een visser die in Kernhaven aan het 
vissen was. De ontploffi ng maakte 
grote indruk op mij. Ik zal het nooit 
meer vergeten.
Ik slaagde met vlag en wimpel en wist 
vervolgens niet wat ik verder ging 
doen. Ik was vrij en daar wilde ik van 
genieten. Toen het september was 
geworden vermaakte ik me nog steeds 
prima, maar mijn ouders dachten 
daar toch anders over en vonden dat 
ik of moest gaan werken of voor een 
vervolgopleiding moest kiezen. Ik 
wist het echt niet maar school dat leek 
me nog de slechtste optie, dan maar 
werken. Met de nodige tegenzin. En 
misschien voelt u het wel aankomen: 
ik ging werken op de boekhoudafde-

ling van Philips lasstavenfabriek die 
grensde aan de Kernhaven. Het was 
bijna 4 maanden na de ontploffi ng 
maar de sporen waren nog zichtbaar 
aanwezig. Behalve de medewerker 
van het laboratorium die helaas was 
overleden bleken er verschillende 
mensen behoorlijk gewond geraakt te 
zijn vooral door rondvliegende glas-
scherven. Soms moest ik naar het ar-
chief om ordners te halen. Dan moest 
ik oppassen me niet te snijden aan 
glasscherven die er dwars doorheen 
waren geslagen en er gedeeltelijk uit 
staken. Verder hoorde ik dat het totale 
dak van de fabriek door de luchtdruk 
golf was opgetild. Ik heb er bijna 
twee jaar gewerkt en ontdekte dat op 
kantoor werken van 8 tot 5 niet mijn 
passie was. Wel waren de mensen 
die er werkten erg aardig en heb ik 
er veel geleerd, De fabriek is in 1964 
gebouwd en heeft tot 1980 lasstaven 
geproduceerd, de gebouwen staan er 
nog steeds maar er zitten nu andere 
ondernemers in.

Ton van der Heijden
A.heyden@ziggo.nl 
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 Gezicht op de vernielde loswal langs de Kernkade te Utrecht, na de ontploffing van een muni-
tieschip in de Kernhaven; links het beschadigde gebouw van de N.V. Philips Lasstavenfabriek 

(Neutronweg 11), juni 1967. (foto: L.H. Ho� and/Het Utrechts Archief)   

Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV 

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen
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Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV 

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl

facebook.com/deoudutrechterkrant



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 3 september 2019    pagina 2   

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

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

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

 

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

WWW.SLEUTELKONING.NL 

 
Wij leveren toegangscontrolesystemen voor 

Particulier - Bed & Breakfast – Bedrijven 
  

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR 
Een sleutel is niet meer nodig! 
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

OP VOORRAAD

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

TELEVISIE 

zondag 

iedere 
week

ONLINE

24/7

TELEVISIE

maandag 

9-13
S E P T E M B E R

Hobbyweek op Radio M Utrecht
Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september staat 
het Radio M Utrecht FM 93.1 programma Aan Tafel! 
in het teken van hobby’s. Presentatrice Conny Kraai-
jeveld bespreekt dagelijks verschillende hobby’s met 
haar gasten in de studio. Luisteraars krijgen inspire-
rende tips, weetjes en andere informatie over de leuk-
ste vrijetijdsbestedingen. Robert Jan Booij bezoekt 
elke dag iemand met een niet-alledaagse hobby.

Nieuwe streken van Joris
KRO/NCRV presentator en zanger Joris Linssen 
loopt samen met zijn band Caramba een wandel-
tocht, zonder geld, tegen de stroom in van  de Maas, 
de Waal en de Lek. Te voet in hun Mexicaase kled-
ing en met hun instrumenten op de rug. De amigo’s 
moeten eten, drinken en onderdak regelen in ruil 
voor een optreden.

Op de hoogte van het laatste 
nieuws met de RTV Utrecht App
Downloaden kan gratis via de Apple App store 
of de Google Play store.

Nationaal 
Glasmuseum
Leerdam

De Valkuil  
van de Kunde
Glaskunst van Bernard Heesen 
en Nienke Sikkema

T/m 3 november in de museumtuin
www.nationaalglasmuseum.nl



Mijn zus had in die tijd vaste verkering 
met ene Antoon Hooft, zoon van een 
voormalig melkboer en in die tijd 
directeur van de Verenigde Melkbe-
drijven op het Visschersplein. Dat 
was tevens de reden dat ik soms met 
de aanstaande schoonvader van mijn 
zus in gesprek kwam. Ik werkte nog 
net geen jaar op de Maliebaan en wij 
waren bij de familie Hooft in Den 
Dolder uitgenodigd toen meneer Hooft 
mij vroeg of ik geen zin had bij hem op 
kantoor van de melkfabriek te komen 
werken. Zijn jongste zoon Wim, die 
voorbestemd was hem te zijner tijd 
op te volgen, moest in militaire dienst 
en ik zou dan mooi zijn baan kunnen 
overnemen. Ik voelde daar wel voor en 
niet veel later werd ik dus medewerker 
op het kantoor van de melkfabriek. Ik 
maakte er kennis met onder andere de 
heer Vermeulen, de procuratiehouder 
en de heer Van der Well, boekhouder 
en salarisadministrateur. Ook werkte 
daar Marjetta Tremonti, de dochter 
van de eigenaar van de ijssalon op de 

Steenweg en ook een grote klant van 
de melkfabriek en Gepke Kuipers, die 
net als ik allerhande voorkomende kan-
toorklusjes moesten opknappen. Gepke 
was de dochter van de heer Kuipers die 
in het bedrijf alle machines en lopend 
materieel aan de praat moest zien te 
houden. Een echte Fries, onverstoor-
baar, flexibel en uiterst vindingrijk

Dynamisch bedrijf
Ik ben nog korte tijd ingewerkt door 
Wim, die al spoedig onder de wapenen 
ging en heb er ruim anderhalf jaar 
gewerkt. Daarna kwam Wim terug en 
ging ik in militaire dienst. Het was 
een dynamisch bedrijf, met geweldig, 
betrokken personeel. De heer Hooft 
zat meestal beneden bij de uitgifte in 
een klein kantoortje en maakte altijd 
een praatje met de melkboeren die zijn 
klanten waren. Wanneer alle melkboe-
ren waren geweest, wandelde hij naar 
het Heineken Bierhuis aan de Ganzen-
markt om er heerlijke koffie met room 
uit zijn eigen fabriek te gaan drinken.

Mijn zwager begon ‘s morgens al om 
6.00 uur met het in ontvangst nemen 
van de melk die bij de boeren was 
opgehaald. Om half negen ging hij 
dan zijn eigen melkkar opladen met 
verse melk en bijbehorende andere 
melkproducten, die daarna in zijn wijk 
in de binnenstad, zoals Lijnmarkt, 
Choorstraat, Buurkerkhof en Oudkerk-
hof werden uitgevent.

Bijspringen
Omdat ik hem al een aantal jaren op 
zaterdag hielp, kende ik de klanten en 
de looproute. Het is in die anderhalf 
jaar dan ook een paar keer voorgeko-
men dat ik, omdat er fabriekspersoneel 
was uitgevallen en mijn zwager dan in 
de fabriek moest bijspringen, zelf zijn 

wijk heb gelopen. Dan zei zijn vader 
dat het belangrijker was de klanten aan 
de deur te bedienen dan op kantoor te 
zijn. Dat kon wel even wachten.

Glazen oog
Mensen die ik mij uit die periode nog 
herinner, zijn onder andere de heer 
Hofstede, een grote sterke man die 
vrijwel moeiteloos twee, of soms drie 
ijzeren kratten à 12 flessen steriel-
melk achterop de vrachtwagen tilde. 
Bedrijfsleider was de heer Raymakers, 
die naast de fabriek in de Boterstraat 
woonde. De heer Henk van de Berg, 
laborant die continu het vetpercen-
tage van melk en boter in de gaten 
moest houden. De heer Ackermans die 
overal aanwezig was waar hij nodig 

was en Alex Visser, schoonmaker en 
algemene hulp, die eerder door een 
ongeluk zijn oog was kwijt geraakt 
en, heel interessant, nu een glazen oog 
had dat hij er soms even uithaalde, 
wat best een vreemd gezicht was. Op 
vrijdagmiddag werd er nog wel eens 
een drankje gehaald of gedronken bij 
de ‘kattenkroeg’ van Kees op de hoek 
van de Zadelstraat en Donkerstraat. Als 
daar vier mensen binnen waren, moest 
er één blijven staan. Zo groot was het 
daar. Ik heb er met veel plezier gewerkt 
en heel veel geleerd.

Frans Waroux
Culemborg
fhwaroux@gmail.com

Aan ‘t werk bij Verenigde Melkbedrijven
Nadat ik in 1957 mijn mulo-diploma had behaald, moest ik dus 
op zoek naar een baan. Maar eerst ging ik vijf weken vakantie-
werk doen bij Verzekeringsbedrijf VVM/AVS op de Maliebaan. Na 
die periode vroeg mijn chef, de heer Jansen van het archief, of 
ik wellicht zin had voor vast in dienst te treden. En dat had ik. 
Hoefde ik ook niet te gaan solliciteren en ik had het prima naar 
mijn zin. Per 1 september 1957 trad ik dus in vaste dienst bij dat 
bedrijf.
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-dus waarschijnlijk ook op alle 
andere terreinen- nogal behou-
dend was. 

We schreven ‘Vrede’ voor Ruth Jacott 
dat, zoals ons was beloofd, het Neder-
lands songfestival won. Vervolgens 
ging Ruth ging met een man of veertig, 
soms nuttige maar vooral belangrijke, 
mensen naar Ierland om de Nederlandse 
eer te verdedigen.

In het vliegtuig was het gesprekson-
derwerp: Het Songfestival Door De 
Eeuwen Heen. Alle veertig kenners 
waren het er al snel over eens dat song-

festivalliedjes op de schaal van goed tot 
slecht als in de regel tot net iets onder 
slecht te typeren waren. Op een ruim 
dozijn uitzonderingen na, die meestal 
het songfestival dan ook niet wonnen. 
Op Waterloo van ABBA na, dat in 1974 
wel won. De echte kenners kenden 
ook de namen van liedjes van vergeten 
artiesten, die ergens bij de laatste drie 
geëindigd waren. Juist omdat die liedjes 
te goed voor het songfestival waren. Ik 
liet het allemaal aan me voorbijgaan, 
want ik had de hik. Die kreeg ik 24 
uur eerder en anders dan gebruikelijk 
verdween die niet na een poosje. Na een 
volle dag ga je door het hikken voelen 
waar je ingewanden zitten en krijg je 
door pijn en slaaptekort een extra kort 
lontje.

In Ierland bleek na de eerste repetitie 
dat volgens de bookmakers Ruth Jacott 
een mogelijke winnares was, wat haar 
platenmaatschappij voorvoeld had, 
want de Engelse vertaling van het lied 
was al opgenomen. Na een overwin-
ning zou het liedje in alle 25 landen 
die meededen uitgebracht worden. Van 
dat idee alleen al werden de schrijvers 
en Ruth een tikkeltje nerveus. Ruth 
droomde van een wereldcarrière en 
een muziekuitgever rekende uit dat de 

componisten - in die tijd 
werden er nog massaal 
platen verkocht - van 
de opbrengst elk een 
Porsche 911 zouden 
kunnen kopen. Ik had 
niet eens een rijbewijs, 
maar wel de hik, wat op 
de tweede dag iedereen 
in de songfestivalwereld 
leek te weten. Enkele 
aanwezigen van de Italiaanse delegatie 
tilden me op, draaiden me met mijn 
hoofd naar beneden en knepen tien 
seconden mond en neus dicht. Het 
hielp niet. Net zoals op de rug kloppen, 
laten schrikken en voorovergebogen 
een glaasje water leegdrinken ook niet 
hielp. Ondertussen liep de spanning op, 
want in ‘Vrede’ werd een paar tellen 
gescratcht en dat vonden de muziekken-
ners zo gedurfd modern dat het de poort 
tot winnen zou zijn. Ruth werd zesde. 

Het liedje dat won - In Your Eyes van 
Niamh Kavanagh - zat net zo in elkaar 
als ‘Vrede’, maar dan zonder scratchen. 
Het had een neutrale liefdestekst en de 
zangeres kwam uit het sympathieke 
gastland. Op de terugweg liet iemand 
me weten dat het hart van Paus Pius 
XXII als gevolg van chronisch hikken 
het loodje legde. Ik voelde me ineens 
nog beroerder dan ik al was. Na negen 
dagen hield de hik op en besloot ik mijn 
rijbewijs te gaan halen.

Het songfestival deel 2
Omdat volgens de songfesti-
valbazen in 1993 alle tiental-
len ingezonden songfestival-
liedjes kansloos waren om 
het Eurovisiesongfestival in 
Ierland te winnen, werden de 
heren Fluitsma, Van Tijn en 
Westbroek benaderd. De op-
dracht was: maak qua muziek 
een eigentijds songfestival-
liedje, maar ook weer niet al 
te eigentijds. Met een tekst 
die voor songfestivalbegrippen 
kritisch is, maar zeker niet de 
woede zou kunnen opwekken 
van de vakjury. Die muzikaal 

Interieur van de zuivelfabriek van de NV Verenigde Melkbedrijven (Boterstraat 18) in Utrecht: het laboratorium op de eerste verdieping van de vleugel 
aan het Visschersplein, uit het zuidoosten; rechts een laborant, bezig met het melkonderzoek op vetgehalte (1983) (foto: Het Utrechts Archief)

  

HWtjeHWtje

De column van Henk Westbroek in dit nummer is Henk’s laatste bijdrage voor 
de krant. De Oud-Utrechter verkeert in financieel zwaar weer door teruglopende 
advertentie-inkomsten. Wij kunnen ons, voor ons dure, columnisten niet meer 
permitteren. We willen Henk daarom bedanken voor zijn jarenlange inzet voor 
onze krant met leuke, lezenswaardige bijdragen.

Directie De Oud-Utrechter
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Goudprijs bereikt

Van Leeuwen Juweliers
Goud en Zilver Inkoop

ADRES

Doelenstraat 2
in IJsselstein

In de afgelopen 6 jaar is de 
prijs van goud nooit zo 
hoog geweest als nu.

Profiteer hiervan en kom 
langs met uw sieraden voor 
een vrijblijvende taxatie.

Vele tevreden klanten 
gingen u reeds voor.

Wij heten u van harte 
welkom!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 16.00 uur

Tel: 06 52 77 22 15

recordprijs!

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 Bus excursievakanties Bus excursievakanties   

  

Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg  
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***  

2323--27 dec. voor slechts 27 dec. voor slechts € 445,€ 445,--  p.p.p.p.  

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:  
���� Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcar  
���� Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden  
������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

Nieuw 

€ 100,-  Korting 

  
  

7 dg. Rijn7 dg. Rijn––  en Moezelcruise en Moezelcruise   
met luxe cruiseschip Dutch Melody ****met luxe cruiseschip Dutch Melody ****  

van 9 t/m 15 okt. 2019van 9 t/m 15 okt. 2019  
Profiteer van € 100,Profiteer van € 100,--  p.p. Kortingp.p. Korting  

van € 898,van € 898,--  nu al vanafnu al vanaf  € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  
  

  Deze luxe cruise is o.a. inclusief:Deze luxe cruise is o.a. inclusief:  
���� Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v.   
���� Mooie vaarprogrammaMooie vaarprogramma  
������ Volpension met veel extra’s Volpension met veel extra’s    

 RiviercruisesRiviercruises  

Nieuw 

4 dg. Epen / Zuid4 dg. Epen / Zuid--LimburgLimburg  
All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  

2727--30 okt. van € 334,30 okt. van € 334,--  nu  nu  € 299,€ 299,--  p.p.p.p.  

   

 

      Prijs slechts € 52,50  p.p.€ 52,50  p.p. 
Inbegrepen: 
�� Reis per luxe touringcar 
�� Bayerische versierde zaal  
�� Ontvangst met koffie en gebak 
�� Bayerische luxe lunchbuffet  
�� Muziekprogramma met: 

artiesten als oa. Ruud Appelhof  
en de Limburger Buben 

�� Afscheid met koffie en lekkers! 
 

 

Instap: Den Haag - R’dam - Utrecht              

donderdag 3 oktober 2019 donderdag 3 oktober 2019   
  

Complete dag uit met eenComplete dag uit met een  
  

  uniek programma uniek programma   
  

voor slechts voor slechts € 52,50 € 52,50 p.p.p.p.  
 



onze Domstad. 

De chef van de sportredactie vond 
het tijd mij een eerste buitenlandse 
trip toe te vertrouwen. Ik mocht met 
DOS mee naar Zwitserland. Met de 
trein wel te verstaan... En zo kon het 
gebeuren dat ik met een draagbare 
typemachine in mijn tas instapte op 
het Centraal Station, samen met het 
DOS-gezelschap. We gingen in Basel 
een hectische avond tegemoet, omdat 
de thuiswedstrijd in Galgenwaard 
met tal van incidenten was verlopen. 
Vechtpartijen binnen en buiten de 
lijnen noopten de politie tot enkele 
charges, maar uiteindelijk slaagde de 
Schotse arbiter Milan er moeizaam in 
de 90 minuten vol te maken. Er stond 
toen 2-1 voor DOS op het scorebord, 
een moeilijke uitgangspositie voor 
de return. En dat klopte precies. 
De Kanaries kwamen woensdag 21 
september met 2-0 achter door twee 
doelpunten van Roberto Frigerio. 
Scheidsrechter Rudolf Kreitlein, 
die een paar maanden eerder nog de 
WK-halve finale tussen Engeland en 
Argentinië floot, was de Utrechters 
zeker niet gunstig gezind en deelde 
maar liefst 34 vrije trappen uit aan 
de Zwitsers en slechts 18 aan DOS. 
Desondanks richtte de ploeg van 
trainer Louis van den Bogert zich op 
en via Henk Wery en Tonny van der 
Linden werd een 2-2-eindstand afge-
dwongen. Precies voldoende om de 
volgende Europese ronde te bereiken.

Daarna begon mijn werk pas. Des-
tijds mochten journalisten na afloop 
nog gewoon hun werk doen in de 
dampende kleedkamer en de spelers 
ter plekke om hun ervaringen vragen. 
Dat deed ik bijvoorbeeld bij de 
piepjonge keeper Theo Hoogeveen, 
19 jaar oud, maar voor mij de man 
van de wedstrijd met een aantal mira-
culeuze reddingen. Ook de twee doel-
puntenmakers kwamen natuurlijk aan 
bod, want Wery en Van der Linden 
hadden de meegereisde supporters 
van de hel naar de hemel geschoten 
in die enerverende slotfase. Enkele 
uren later zaten we alweer in de trein 
richting Utrecht, er was waarschijn-
lijk uit economische redenen geen 
overnachting in Basel geboekt.
Terwijl enkele spelers zittend pro-
beerden te slapen (er waren ook geen 
slaapcoupés geboekt) en anderen de 
nacht doorbrachten met spelletjes kla-
verjassen, tikte ik zo zachtjes moge-
lijk het wedstrijdverslag op de mee-
gebrachte draagbare typemachine. 
Een hachelijk journalistiek avontuur, 
want af en toe kwamen trainer Louis 
en kaartspecialist Ben Aarts langs om 
even ‘mee te lezen’. Toen ik over de 
eerste helft had geschreven, dat DOS 
toen toch wel ‘erg matig speelde’, 

vonden coach en speler dat wel erg 
negatief geformuleerd, zodat ik 
prompt de tekst een beetje positiever 
bijschaafde. Als leerling-journalist 
had ik nog te weinig assertiviteit om 
deze begeleiding te kunnen trotseren.
In de vroege ochtenduren arriveerde 
het gezelschap in Utrecht, waar een 
werknemer van dagblad Het Centrum 
mij op zijn brommer zou opwachten 
om de getikte tekst in ontvangst te 
nemen. Gelukkig stond de man van 
de zetterij op de afgesproken plek 
vlakbij het Centraal Station, zodat hij 
in vliegende vaart aan de slag kon. 
Enkele uren later stond het verslag 
van Basel-DOS (2-2) keurig in mijn 
krant, die destijds nog een middage-
ditie was. Toen onlangs het verhaal 
over Basel-PSV in mijn ochtendkrant 
te lezen viel, moest ik terugdenken 
aan die memorabele reis naar Basel. 
En hoe journalisten het anno 2019 
een stuk gemakkelijker hebben hun 
tekst via een laptop direct aan hun 
krant door te geven. Hoewel: een 
draagbare typemachine had toch ook 
wel zijn charme!

Hans van Echtelt
oud-sportjournalist

Memorabele treinreis
Deze zomer voetbalde PSV 
in Basel om zich te plaatsen 
voor de volgende voorronde 
van de Champions League. 
Wat de Eindhovense forma-
tie niet lukte, presteerde 
DOS wel in het toernooi om 
de Jaarbeursbeker: name-
lijk Basel uitschakelen. 
Het gebeurde in september 
1966; ik was destijds als 
leerling-journalist in dienst 
bij Dagblad Het Centrum aan 
de Kromme Nieuwe Gracht in 
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Portret van Louis van de Bogert, oud-voetballer bij DOS en assistent-trainer bij dezelfde club 
van 1966 tot 1969. (foto: L.H. Hofland/Het Utrechts Archief)

We begonnen met een reisje met onze 
dochter naar Euro Disney. Ik had dat 
stiekem besteld en betaald en de tickets 
legde ik op haar fiets, zodat ze er niet 
meer onderuit kon.

Later gingen we steeds dagjes uit, want 
ze wilde altijd thuis slapen, bij haar 
katten Tommy en Pluisje, hetgeen mij 
wel eens stoorde. Ik wilde wel eens een 
weekje weg.
Toen ik bij Unigro ging werken, kon je 
in de zomer via het bedrijf een huisje 
huren. In februari moest je dat al boeken 
en dat is mij drie keer gelukt. Maar ook 
daar stak de heimwee weer de kop op.
Daarna gingen we minder op vakantie.

Ziek
Mijn dochter had inmiddels een dochter 
gekregen, dus werd de vakantie opge-
splitst; een dagje uit met een spoorkaart-
actie was eigenlijk het enige. Toen in 
2017 de vakantieperiode aanbrak, werd 
Trudie ziek. Eerst dacht ik nog ‘oeps, 
daar gaat de vakantie’. De dokter dacht 
aan galstenen, maar dit pakte anders 
uit. Trudie werd almaar zieker en in 
december 2017 kregen we te horen dat 

er nooit meer een vakantie in zat. Ze had 
nog maar kort te leven. Vrij snel moesten 
we afscheid van haar nemen en is ze 
gelukkig vredig ingeslapen.

Kaarsje
Nu de zomer van 2019 gaande is, 
probeer ik met mijn huidige vriendin 
Marijke de vakantiedraad weer op te 
pakken. Eerst gaan we naar Bakkum, 
om het uit te proberen, en ter gelegen-
heid van haar 70e verjaardag plannen 
we een weekeinde Zeeland, en ja, na 
tien jaar gaan we samen naar de Duitse 
plaats Hachenburg, waar mogelijk verre 
voorouders hebben gewoond. Wat zou 
ik dat nog graag gedaan hebben met 
Trudie, al zal ik nooit weten of ze nu, 
anno 2019, nog steeds heimwee zou heb-
ben gehad. Maar waar ik nu ook kom, 
in welke plaats dan ook; wij steken ter 
nagedachtenis altijd een kaarsje op in de 
kerk en denken samen terug aan Trudie, 
de vrouw die ook mijn huidige vriendin 
zo goed gekend heeft. Want, vakantie of 
niet, we vergeten Trudie niet.

Cyriel Haggenburg
utregter@hotmail.com

Heimwee
In 1977 kwam ik in Hilversum een dame tegen met zwarte krullen. 
Ze werkte in een supermarkt, twee deuren verder dan waar ik werk-
te. We kwamen in contact en ik verleidde haar met slagroomsoesjes 
en een half Allinson brood. Op 11-11-1982 trouwden wij in Utrecht. 
Een echt vakantiemens was mijn Trudie niet. Toen zij nog met haar 
ouders naar Spanje ging, was er altijd heimwee. Een gevoel dat ik 
tijdens ons 37-jarige huwelijk ook elk jaar tegenkwam.

Prachtige resultaten van dit am-
bachtswerk zijn terug te vinden bij 
particulieren als bij verschillende grote 
instellingen. Van een complete rondom 
aangebrachte wandbekleding in de sta-

tenzaal van het provinciehuis Utrecht 
tot aan de belangrijkste kamers van het 
Paushuize op de hoek van de Kromme 
Nieuwegracht vind u werkzaamheden 
van Miedema en Zn. terug.

Door de vele jaren ervaring heeft Mie-
dema en Zn. zich kunnen specialiseren 
op het gebied van de mooiere merk 
meubelen zoals Gelderland, Leolux, 
Rolf Benz, Gispen, Oisterwijk en 
Artifort zowel klassiek als modern. 
Ondanks dat de tijd op het gebied 
van meubelen ontzettend veranderd 
is, zijn er nog steeds een hoop vooral 
55+ers in het bezit van meubelen in 
deze categorie. Deze groep mensen is 
namelijk nog wel groot geworden met 

de lijfspreuk ‘goedkoop is duurkoop’, 
aldus Miedema.

Om hun jubileumjaar ook een beetje 
met deze groep mensen te vieren, 
geven zij tot het einde van het jaar 
een korting van 10% aan alle 55+ers 
op alle verrichtte werkzaamheden. 
‘Aangezien we anno 2019 in een tijd 
zijn beland waarin duurzaamheid een 
grote rol is gaan spelen, is er geen 
beter moment om de stap te nemen’, 

aldus dochter Carry.

Miedema en Zn biedt tenslotte nog 
steeds dezelfde service als 25 jaar 
geleden. Geheel vrijblijvend komen ze 
bij de mensen thuis voor een eerlijk en 
oprecht advies. Dat in combinatie met 
de nieuwste stof en leer collecties van 
merken als Jab, Kvadrat, Alcantara, 
Ohman en bijvoorbeeld Romo kan het 
niet meer fout gaan.

Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. viert haar jubileum:

25 jaar actief in midden Nederland!

(advertorial)

‘Alsof het gister was’ weet Marco Miedema te vertellen op 
maandagmorgen bij de koffie. 25 jaar geleden zette hij zijn 
eerste stappen in de centrale stad, Utrecht. Inmiddels is het 
familie bedrijf Miedema en Zn. niet meer weg te denken uit 
deze regio en zijn ze uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere 
ateliers en filialen.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren van ieder soort meubilair, 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. 
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het 
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken 
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Alle merken 

auto’s

APK-keuringen R.D.W. erkend
•  Reparaties, service- en 

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

•  Originele onderdelen
•  Uitlezen en resetten motormanagement
•  Lid Bovag sinds1943 en ABA-gecertificeerd
•  Gediplomeerde autotechnici
•  Schadeherstel en afhandeling hiervan

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

Maak op zaterdagavond 7 september 
voor maar 5 euro kennis met 
het nieuwe theaterseizoen in DE KOM

Onder anderen Renée van Wegberg en 

Jim van der Zee geven voorproefjes 

van hun voorstelling tijdens KOMproeven. 

Van cabaret tot muziek: laat u verrassen! 

Boek uw kaarten op www.dekom.nl

THEATERSTADSTHEATER
KUNSTENCENTRUM

KOM BINNEN, WEES WELKOM
STADSPLEIN 6 | 3430 AM NIEUWEGEIN  

TEL. 030 605 57 97  | WWW.DEKOM.NL

7 september 
20.15 uur 
DE KOM

KOMproeven 
preview 

theaterseizoen 
2019/20

5 EURO



We liepen het perron op, de trein naar 
Amersfoort stond klaar voor vertrek 
op het buurtstation. “Dag mijn lieve 
jongen en niet springen hè!”, zei ze 
lachend en kuste me langdurig. “Dag 
heerlijkheid”, zei ik en sprong in de 
zich in beweging zettende trein. Een 
laatste gedag en de deuren vielen 
dicht.
Strompelend met mijn bepakking 
duwde ik de tussendeur open en 
gooide mijn last in het bagagenet.

Buffetbediende
“Sorry”, zei ik, terwijl ik tussen de 
knieën van de man tegenover mij 
terechtkwam.
“Moet jij nu naar de kazerne?”, infor-
meerde hij.
“Ja! Zo iets.”
“Een mooie tijd”, zei de man.
“Ze maken mij er niet gek mee”, 
kaatste ik terug.
“Dat meen je niet?”
“Wat deed u dan in dienst?” vroeg ik 
op de man af.
“Buffetbediende”, zei hij.
Ik begon te lachen. Het betere werk. 
Eten en feestvieren.
“Nou, dat valt wel mee. Het is veel 
meer”, grinnikte hij. “Wat denk je van 
het onderbrengen van de dames.”
Het mooiste wat er is, veronderstelde 
ik.
“Wij worden vandaag met een truck 
opgehaald en ergens in de bossen 
gedropt! Waar? Ik weet het niet! Mijn 
officiële taak is, alle gewonde soldaten 
die van het front terug komen, samen 
met een chirurg op te vangen. De eer-

ste plaats achter het front. En daarvoor 
heb ik in het hospitaal gewerkt.”
“Werkelijk?” De man keek me ver-
twijfeld aan. “Dan ben je een halve 
dokter?”
“Bilthoven komt er aan”, viel ik hem 
in de rede.
“Ik zal je even helpen.”
Hij pakte mijn bagage uit het net 
en wachtte op het opengaan van de 
balkondeuren.
“Bedankt hé, en tot ziens.”

Om de hoek
Het station uitlopend zag ik ze al op 
het terras zitten bij café ‘De Bonte 
Koe’.
“Je kan nog best wat drinken”, 
begroette Geert mij, “het is ver voor 
half tien.”
“Dat gesjouw maakt dorstig”, zei ik 
en liet met een plof mijn bepakking 
vallen. Na een klein half uur vroegen 
we ons af, komt die truck nog?
“Wachten jullie op vervoer?”, vroeg 
een opduikende soldaat.
“Nog maar 3 uur”, zei een van ons 
grappend.
“Ik sta om de hoek”, zei hij onver-
stoord.
Een tafeltje met glazen viel om. Maar 
verder kwamen we met de volle 
verpakking heelhuids de truck in. We 
reden volgens mij richting Soestdui-
nen. Het rijden werd al snel hobbelen. 
Na een dik half uur over de bospaadjes 
stonden we stil.
“We staan hier midden in het bos stil”, 
zei Geert onnozel.
“Eruit! mannen”, werd er bevolen. 

“En volgen.”
Na tien minuten lopen kwamen we op 
een zonovergoten plek met een grote 
tent erop. We moesten onze gamellen 
of kroes pakken die volgeschonken 
werd met gloeiend hete thee en pakten 
ons lunchpakket erbij. De aantrek-
kingskracht van de wespen was groot, 
vooral de verdrinkingsdood in de thee 
was in trek, maar we wipten ze er 
handig uit.

De lucht in
Na het eten moesten we onze bepak-
king in de tent dumpen en aantreden 
voor de luitenant.
“De bedoeling is”, riep hij, “door de 
bossen verder te trekken en op mijn 
aanwijzing gaan we in dekking liggen. 
Ik zei op mijn aanwijzing in dekking 
en dus niet gaan liggen ouwehoeren, 
ja! Tot er twee helikopters komen 
landen.”
Hier stopte hij even om het woord 
helikopters effect te geven.
“We lopen dan snel naar de heli’s. En 
op de sleeën die aan de buitenkant van 
de heli zitten wordt aan iedere kant 
een man op de brancard vastgemaakt. 
Om door de lucht vervoerd te worden 
naar de eerste verbandplaats.” “Ver-
domme, dat is het”, dacht ik, “met een 
heli buiten liggend de lucht in!”
Eindeloos leek mij dat. Maar niet 
iedereen was zo enthousiast.
“We gaan nu de taken verdelen”, zei 
de luitenant. “Let op.”
En ja hoor tot mijn grote irritatie werd 
ik aangewezen om de bevestigingen 
op de heli’s op de grond te controle-
ren. Potverdomme, dacht ik, maar dat 
gaat mooi niet door! Ik wil mee naar 
boven. Zijn ze besodemieterd...
Direct meldde ik mij bij de 1e luite-
nant.
“Luitenant”, bedelde ik, “wat maakt u 
dat nu uit, er zijn er genoeg die abso-
luut niet mee willen. Het lijk mij voor 
mij veel leerzamer….”, probeerde ik. 
Hij kuchte, en keek mij aan.
“Orders zijn orders. We gaan!”
“Maar luitenant…”

“Ingerukt Godijn.”

Ruilen
In tirailleurlinie liepen we het bos 
in. Maar het liet mij maar niet los. Ik 
prakkiseerde mij rot. Ineens wist ik, 
dat er een mogelijkheid was. Na een 
20 minuten struinen door het bos kre-
gen wij aanwijzingen om in dekking 
te gaan. Met tijgersluipgang kroop ik 
naar Geert.
“Wat doe jij in godsnaam hier”, 
fluisterde hij.
“Hoe vind jij het om naar boven te 
gaan.”
Hij keek me vreemd aan. “Vreselijk, 
zwaar klote man. Maar ik bedank 
daarvoor.”
“Dat kan niet Geert”, fluisterde ik.
“Ze kunnen mij mooi niet dwingen!”
“Zullen wij ruilen Geert?.”
“Ruilen? Hoezo?”
“Jij en Gerben moeten ieder aan een 
kant van de heli gaan liggen. Maak ik 
eerst Gerben vast, dan loop ik terug 
naar jou. Jij rolt je van de brancard en 
ik kruip erop. Jij maakt mij zo snel 
mogelijk vast en loopt terug naar de 
bosrand.” “Als ze het wisselen niet 
zien, lukt het”, gromde Geert.
Ik besprak het plan nog eens grondig 
met hem door.
“Oké dit is het zei hij ernstig, we doen 
het.”

Niet gelukt
Met een oorverdovend lawaai hoorden 
we de heli’s naderbij komen, met 
draaiende wieken zagen we ze dalen. 
Geteisterd door een nevel van zand en 
stof stormden wij er met ons drieën 
op af. Bij Gerben controleerde ik zijn 
riemen en holde voor de heli langs 
naar Geert, die op de grond rolde. Snel 
installeerde ik me op de brancard en 
trok banden en riemen los. Terwijl 
Geert ze vastmaakte, zei ik: “Laat ver-
der maar. De rest doe ik zelf wel joh. 
Het is mooi gelukt hè:, riep ik naar 
Geert die ik al niet meer zag.”
“Ik denk het niet, Godijn.” Ik draaide 
mijn hoofd en keek midden in het 

gezicht van de luitenant.
“Er direct af, snel.”
“Ach luitenant, ik lig hier, Laat mij 
er toch op liggen. Er kraait geen haan 
naar. Er zijn genoeg jongens”, zeurde 
ik.
Hij draaide zich om. “Geert, jij erop 
en snel snel!”, riep hij. “Jullie horen 
hier nog van”. En beende weg.
Verslagen liep ik terug. keerde me om 
en zag net bij het zwenken van de heli 
zijn donkere kuif en het spastische 
zwaaien met zijn hand aan de stijf 
vastgebonden arm. De lul begon het 
zowaar leuk te vinden.
“Snel, sneller, Godijn op schieten, er 
liggen er nog acht”, riep de luitenant.
Schreeuw verdomme niet zo man. 
De heli’s zijn net weg:, foeterde ik in 
mijzelf.

Verrukt
Het uitblijven van de disciplinaire 
maatregelen van de luitenant bracht 
mij die zaterdag terug bij mijn vrien-
din Leonie. “Heb je je nog opgegeven 
voor parachutespringen?”, zei ze 
ondeugend lachend. Daar komt ze 
weer, dacht ik.
“Ja zei ik en ben ook al naar boven 
geweest.”
Ze schrok. “Neee!!!
“Kijk maar”, zei ik en haalde de foto 
van Geert vastgebonden op de heli 
uit mijn zak. “Die hebben ze van mij 
genomen”, loog ik toen ik in de lucht 
buiten op de brancard lag. Alleen de 
kuif en de zwaaiende hand waren te 
zien. “Oh, hoe durf je Stephan dat had 
ik nooit van je gedacht.”
“Dat is een test voor het echte sprin-
gen”, loog ik verder. “Jij mag hem wel 
hebben.”
“Ja!!! Dat jij daar op ligt”, zei ze 
verrukt.
En keek langdurig naar de foto. 
Eindeloos!

Stephan Godijn
stephangodijn@hotmail.com
0346-756358

De verkeerde held
“Ga je ook parachutespringen?”, vraagt mijn vriendin. “Parachu-
te springen?”, vraag ik verbaasd. “Hoe kom je daar nu bij?” “Jij 
zit toch in militaire dienst, daar leer je dat toch?” Ik schudde 
mijn hoofd. “Nee, dat zijn speciale eenheden.” “Jammer, het 
leek me wel heftig, een foto van jou zo uit de lucht vallend aan 
een parachute. Maar ik denk niet dat je dat durft hè?” Dit ging 
me te ver. “Als ik uit dienst kom, neem ik parachuteles”, zei ik 
kort. “Dat moet ik nog zien!”, grinnikte ze. “Ik was dat al lang 
van plan.” Ze drukte zich tegen mij aan, “Doe dat maar niet hoor, 
je zal toch dood vallen?” “De wereld vanuit de hoogte heeft mij 
altijd gefascineerd”, zei ik genoegzaam.
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Militaire helikopter

Parachutespringen, je moet maar durven
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Lingehavenconcert in Gorinchem
Op 6 en 7 september staat een nieuwe editie van 
het Lingehavenconcert in Gorinchem op het pro-
gramma. Dat deze editie anders is van opzet, is niet 
zo vreemd. De organisatie maakt nu gebruik van de 
nieuwe fraaie herinrichting van het Eind en gebruikt 
de bestaande trappen langs het water als tribune. 
Over het geheel staat een groot aantal foodtrucks 
voor een drankje en een hapje. Dat wordt flaneren 
op de Lingehaven-Boulevard. Zoals altijd zijn de 
concerten gratis te bezoeken en alle zitplaatsen zijn 
vrij. Het podium staat op de Derde Waterkering en 
is een nieuwe uitdaging. Zie ook elders op deze 
pagina voor programmagegevens en kijk voor meer 
informatie op www.lingehavenconcert.nl
 
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, papier-
geld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt 
de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar ver-
zameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, 
Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend 
is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op 
www.mpo.nl.
 
Goud, zilver 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 onderschei-
dingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en 
curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloop-
dag, 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.
 
Kunst en curiosa
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 verzamelob-
jecten. 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 donder-
dag 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.
 
Vijf dagen 50PlusBeurs in Jaarbeurs
De 50PlusBeurs, die van 17 tot en met 21 september wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, is al 27 jaar ‘s 
werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbie-
dingen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia met muziek, modeshow 
en theater. Niemand verlaat 
de 50PlusBeurs met lege 
handen. De 50PlusBeurs 
brengt vele stands met the-
ma’s als Vakantie, Wonen, 
Vrije Tijd, Mode & Beauty 
en Gezondheid. Probeer 
e-bikes op het fietsplein, 
bezoek het autoplein met 
actuele modellen, geniet 
van modeshows en op-
tredens, krijg advies over 
beleggen en schenkrecht, 
ontmoet personalities, test 
je fitheid, volg leerzame 
en actieve workshops 
of maak kans met vele 
winacties op mooie prijzen 
als een avontuurlijke reis of 
campervakantie. Maak het 
mee, je komt ogen en oren 
tekort! Zie ook elders op 
deze pagina’s.

Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 3 november

Tentoonstelling in de Museumtuin De Valkuil van de Kunde - Glaskunst door 
Bernard Heesen en Nienke Sikkema
Tentoonstelling t/m 3 november: Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden
Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’ decoratief glas in kozijnen, deuren en ramen in Nederland, 
maar ook het zogenaamde ‘bouwglas’, met unieke exemplaren van glazen bouwstenen en dakpan-
nen. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer info. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 
28-30, Leerdam. www.nationaalglasmuseum.nl

Zaterdag 6 en zondag 7 september
 
Twee dagen Lingehavenconcert in Gorinchem
De komende editie van het zesde Lingehavenconcert in Gorinchem wordt weer heel speciaal en 
zeer gevarieerd. Klassiek, eigentijds en populair staan in de programmering.
Vrijdagmiddag 6 september om 13.00 uur: begint het met een schoolconcert voor alle basis-
schooljeugd van Gorinchem. Meer dan 1600 kinderen krijgen op unieke wijze een educatieve 
muziekscholing in de open lucht. Een combinatie van klassieke en lichte muziek. Mooi om er bij te 
zijn. ‘s Avonds om 20.30 uur: groot concert met dirigent Walter Proost en zijn orkest Symphony 
European Philharmonia met een eerbetoon aan Hans Zimmer, grootmeester van de soundtrack. 
Ze spelen nieuwe fragmenten filmmuziek van de grootste films van de laatste jaren, met o.a. Lion 
King - Rain Man - Pirates of the Caribbean enz.
Zaterdagmiddag 7 september om 15.00 uur: Brel & Brass. De mooiste liederen van Jacques Brel 
in een koperen jasje met Michelle van Hautem en Jos Jansen. Begeleid door Brassband Rijnmond, 
dirigent Chris Derikx. En om 20.30 uur: Toppers van de avond zijn Dennis van Aarssen waarin The 
Voice of Holland 2019-winnaar het publiek meeneemt op een muzikale reis. Het Bogers Swing 
Collective (BOSCO) met Eric Vloeimans (trompet) en inspirator Georgios Lazakis die nr. 3 staat in 
de Kleurrijke Top 100 (Zie ook elders op deze pagina).

Zaterdag 7 september
 
Repair Café Leidsche Rijn
Repair Café Leidsche Rijn is zaterdag 7 september (13.00 - 17.00 uur) weer open. Handige vrijwil-
ligers helpen bezoekers allerlei spullen te repareren, zoals lampen, stofzuigers, koffiezet-apparaten, 
elektronica (cd- en dvd-spelers, printers), gereedschap, speelgoed en fietsen. Iedereen is van harte 
welkom! Adres: Buurtcentrum Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan 76, Leidsche Rijn (Parkwijk). 
Er zijn consumpties verkrijgbaar voor een schappelijk prijsje. Toegang tot het Repair Café is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Meer informatie: jrc.bosch@gmail.com, www.facebook.
com/repaircafe.leidscherijn, @RepairCafeLr, (06) 20180104 (Jeroen Bosch). Website Repair Cafés 
in Utrecht: repaircafe-utrecht.nl

Zaterdag 14 september
 
Oldtimerdag De Bilt
Op 14 september is de 9de Oldtimerdag op de Dorpsstraat in De Bilt, deze keer nog wat groter dan 
vorig jaar. Er hebben zich 180 eigenaars van oldtimers aangemeld die hun wagen komen showen. 
De eerste groep van 100 oldtimers start om 10.30 uur en de tweede groep om 12.30 uur. Heeft 
u zelf geen oldtimer dan kunt u meerijden in Bus 27 of Bus 316. Op de Dorpsstraat en rond de 
Dorpskerk staan meer dan 150 kramen. De muzikale omlijsting is in handen van de The P.U.B. 
Heeft u geen oldtimer, maar wilt u toch meerijden. Koop dan een kaartje á € 10,- voor Bus 27 
(Start 10.30 uur) of Bus 316 (Start 12.30 uur). ‘s Middags zal Bus 27 nog een kleine route van ca 
30 km rijden. De kaarten voor deze rit kosten € 5,-. Meer informatie: www.oldtimerdagdebilt.nl

Zaterdag 14 en zondag 15 september
 
Een feest voor oren en ogen
Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug presenteert korte concerten met klassieke muziek tijdens de 
Open Monumenten Dagen. Er wordt gespeeld door professionele en amateur musici in monumen-
ten in Driebergen, Doorn, Maarn en Leersum. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Programma 
op www.muziekfestival-uh.nl
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Gildewandeling Bomen van de binnenstad
Gildegids en bomenkenner Aart de Veer leidt u woens-
dag 11 september langs zeker 25 bijzondere boomsoor-
ten in de Utrechtse binnenstad. En vaak zijn de bomen 
ook nog oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. We lopen 
langs singel en werven, over pleinen en door hofjes. 
Kom mee bomen! De wandeling begint om 19.30 uur. 
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling 
aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur 
op 030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met 
vermelding van uw telefoonnummer), of via de 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.
 
Gildewandeling: Beelden in de stad
Woensdag 18 september kunt u met Gilderondleider Ulli 
Hild een wandeling maken langs beelden die iets vertel-
len over de geschiedenis van Utrecht. De wandeling start 
om 19.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Utrecht 
is rijk aan beelden en ieder beeld heeft zijn eigen verhaal. Wie is de maker, waarom staat het juist op deze 
plek en welke relatie heeft het beeld met de geschiedenis van Utrecht? Samen gaan wij langs een selectie van 
beelden in de noordoostelijke binnenstad om de variatie te ervaren. Inlichtingen: op werkdagen tussen 14.00 en 
16.00 uur via 030-2343252 of 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.
 
Concert twee koren in Geertekerk
In de Geertekerk in Utrecht kunnen liefhebbers woensdag 18 september genieten van een zomerconcert van 
twee koren. Het kamerkoor d’Allure uit Utrecht treedt op en ook het koor Unicanto uit Brazilië verzorgt een 
optreden. Het concert duurt een uur en bestaat uit zeer afwisselende muziek. De toegang is gratis. Wel is er na 
afloop een collecte (Zie ook elders op deze pagina’s).
 
Meedoen en kans op negen kaarten voor de jubileumvoorstelling
Iedereen die voor 30 oktober in negen seconden vertelt of uitbeeldt wat vrijheid voor haar of hem betekent, dit 
deelt op soldaatvanoranje.nl/9jaar en zijn of haar social media met #vrijheidin9seconden, kan meedingen naar 
negen kaarten voor de jubileumvoorstelling op 30 oktober of op een van de 9 x 2 kaarten voor een voorstelling 
van Soldaat van Oranje - De Musical op een datum naar keuze. “We willen op een bijzondere manier stilstaan 
bij het feit dat Nederland 75 jaar vrijheid viert”, laat producent Fred Boot weten. “En dat Soldaat van Oranje - De 
Musical al negen jaar de herinnering levend houdt en de geschiedenis doorvertelt is voor ons ook een moment 
daar juist nu bij stil te staan.” Een aantal acteurs, uit voorgaande en huidige cast, maakten ook een negen secon-
den durende video waarin zij vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Deze filmpjes van Edwin de Vries, Henri-
ette Tol, Thomas Cammaert, Roel Dirven, Peter Tuinman, Anne Lamsvelt, Oren Schrijver, Willemien Dijkstra en 
ook van dochter Karna Hazelhoff Roelfzema staan op de website: soldaatvanoranje.nl/9jaar.
 
Oldtimers kijken in De Bilt
De Oldtimerdag in De Bilt komt er weer aan. 
Op 14 september kunnen liefhebbers terecht 
op de Dorpsstraat. Daar start om 10.30 
uur de eerste groep deelnemers voor een 
route van circa 70 kilometer. Om 12.30 uur 
start de tweede groep. De eerste oldtimers 
worden rond 13.00 uur terugverwacht. De 
hele dag staan er veel oldtimers opgesteld in 
de Dorpsstraat. U kunt ze dan bezichtigen en 
in gesprek gaan met de eigenaars (Zie ook 
elders op deze pagina’s).
 
Tentoonstelling in Museumtuin Nationaal Glasmuseum
In de Museumtuin van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam is momenteel de tentoonstelling ‘De Valkuil 
van de Kunde’ te zien, die is ontsproten uit de creatieve samenwerking tussen Bernard Heesen en de jonge, 
getalenteerde Nienke Sikkema. Het toont het resultaat van een zoektocht naar de mate waarin de techniek en de 
kunde van het glasblazen bepalend is voor het eind-
product. De titel van de expositie weerspiegelt de voor 
Bernard Heesen steeds aanwezige verleiding om - na 
dertig jaar werken met glas - te vervallen in makkelijke 
trucs en technische hoogstandjes. Die valkuil probeert 
hij dan ook al dertig jaar te omzeilen. Nienke Sikkema, 
net afgestudeerd aan de KABK in Den Haag, ging werken 
in het atelier van Bernard Heesen om het glasblazen te 
leren. Terwijl zij de techniek van het glasblazen steeds 
meer onder de knie kreeg, werd Heesen op zijn beurt 
weer geïnspireerd door haar talent, haar open blik, maar 
vooral ook door haar vrolijke onkunde. Kennis doorge-
ven werd tegelijkertijd kennis verversen en verbreden en 
aldus ontstond een verrassende chemie tussen meester 
en leerling (zie ook elders op deze pagina’s).
 

 
 

Dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 september
 
50PlusBeurs: Silver Event
De 27e editie van de 50PlusBeurs is van 17 tot en met 21 september in De Jaarbeurs Utrecht, 
open van 10.00 - 17.00 uur. Aansluitend is er The Silver Show met Tineke Schouten van 17.15 tot 
19.00 uur. Zie ook: www.50plusbeurs.nl Ticketservice: 026-3779736

Woensdag 18 september
 
Zomerconcert met Braziliaanse klanken
Woensdag 18 september om 20.00 
uur is er een gezamenlijk optreden 
van het koor Unicanto uit Londrina, 
Brazilië en het kamerkoor d’Allure uit 
Utrecht in de Geertekerk in Utrecht. 
Het programma duurt ongeveer 
een uur en is een afwisseling van 
volksmuziek en klassiek, van negro 
spirituals tot muziek uit de 20e eeuw. 
De dirigenten zijn: José Mario Tomal 
en Fokko Oldenhuis. Toegang: vrij, 
collecte na afloop. Adres: Geertekerk, 
Geertekerkhof Utrecht. Aanvang: 
20.00 uur. Info: www.kamerkoordal-
lure.nl

Zaterdag 28 september
 
Cappella Gabrieli zingt oude muziek 
uit Engeland, België en Frankrijk
Het koor Cappella Gabrieli geeft zaterdag 28 
september een concert in de Sint Willibrord-
kerk in Utrecht. Op het programma staan o.a. 
het Miserere van Lassus en de mis Ave Regina 
caelorum van Arcadelt. De St. Willibrordkerk 
is aan de Minrebroederstraat 21, Utrecht. Aan-
vang; 20.15 uur. Voorverkoop €15 via www.
cappellagabrieli.nl

Voor woensdag 30 oktober
 
Maak kans op kaarten jubileumvoorstelling Soldaat van Oranje - De Musical
Op 30 oktober is het precies negen jaar geleden dat Soldaat van Oranje - De Musical in première 
ging. Ter gelegenheid hiervan en het feit dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, wordt het publiek 
gevraagd een video van negen seconden te maken waarin zij vertellen of uitbeelden wat vrijheid 
voor hen betekent. Degenen die meedoen maken kans op negen kaarten voor de jubileumvoorstel-
ling. Iedereen die in negen seconden vertelt of uitbeeldt wat vrijheid voor haar of hem betekent, 
dit deelt op soldaatvanoranje.nl/9jaar en zijn of haar social media met #vrijheidin9seconden, kan 
meedoen en maakt kans op een van de 9 x 2 kaarten voor een voorstelling van Soldaat van Oranje 
- De Musical op een datum naar keuze. Meer informatie en uploaden: soldaatvanoranje.nl/9jaar
 

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 en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende 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 030-6063944.
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: José Gouweleeuw 030-8200570 | Esmay Hoekman 030 - 8200570

Kijk op: hcc-cruises.nl
of bel 085-0479888

Aanbiedingen incl vluchten en transfers:

8-Dagen MSC Grandiosa 21 dec 2019 
Middellandse Zee vanaf € 1419 pp

20-Dagen MS Westerdam 18 dec 2019 
Hong Kong - Singapore vanaf € 3199 pp*

*= incl. hotels en/of landarrangement

Ontdek de wereld met 
een cruise

Bezoek 
onze stand 

op de 50+ Beurs
Hal 11 

stand D03
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Nationaal 
Glasmuseum
Leerdam

De Valkuil  
van de Kunde
Glaskunst van Bernard Heesen 
en Nienke Sikkema

T/m 3 november in de museumtuin
www.nationaalglasmuseum.nl

1.549,-

ORANJE KORTING!
BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN:

* Bij aankoop van 2 Cool Motion matrassen. Vraag naar de voorwaarden.

TOT
500KORTING!

,-
*

Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*

8 

Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20Wij zijn o.a.

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*

8 

SINCE 1990

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

Kom langs voor de scherpste prijzen van Utrecht!

Peter Macco E-Bike Spektakel

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

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

Waar?
Nijverheidsweg 18B Utrecht
(Tegenover de Werkspoorkathedraal)

Meer info:
Tel: (030) 243 38 32

E-mail: info@petermacco.nl
www.petermacco.nl

Gazelle Vento C7
met krachtige Bosch middenmotor

van € 2199,- voor € 1899,-

Union Fast 
met stabiele Bafang voorwielmotor 

van € 1499,- voor € 1299,-

Alle gekochte fietsen 
met gratis 
insteekketting

Peter Macco “Alles voor uw fi ets”
De grootste fi etsenwinkel van de stad Utrecht

2000 nieuwe (elektrische) fi etsen en 250 gebruikte (elektrische) fi etsen op voorraad

Kortingen van 10% tot wel 40%

Service en garantie al 80 jaar gegarandeerd

 
 

 

 

 

Volksuniversiteit Utrecht 
Waar samen leren het best is! 
 

Programma najaar 280 cursussen! 
 

17 verschillende talen van beginners tot (ver) gevorderden, NT2 voor 
hoger opgeleiden (ook voor € 75,- per cursus, zie voorwaarden). 

Verder: Bedrijfsgericht, Creatief, Fotografie en Digitale Media, Kunst 
& Cultuur, Culinair, Filosofie, Lichaam en Geest.  

 
Ook les- of vergaderruimtes te huur op een fantastische locatie ! 

www.volksuniversiteitutrecht.nl 
 

 

Programma najaar 280 cursussen!

17 verschillende talen van beginners tot 
(ver) gevorderden

NT2 voor hoger opgeleiden 
(ook voor € 75,- per cursus, zie voorwaarden).

Verder
Bedrijfsgericht, Creatief, Fotografie en 

Digitale Media, Kunst & Cultuur, 
Culinair, Filosofie, Lichaam en Geest.

Ook les- of vergaderruimtes te huur
op een fantastische locatie !

www.volksuniversiteitutrecht.nl
 

VOLG ONS NU OOK 
OP FACEBOOK!
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Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd

In woord en beeld roept dit boek van 
schrijver en oud-journalist Rob Krabben 
een heerlijk gevoel van nostalgie op. In 
deze uitgave van Walburg Pers, die 192 
pagina’s telt, beschrijft hij alfabetisch 
tal van onderwerpen die herinneringen oproepen aan vroeger. 
Van autoped tot zomerkamp. Een absolute aanrader!

 

Echte Dom-sokken

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

 

Dom-sokken in zomerkleur geel

Naast de blauwe echte Utrechtse Dom-
sokken (zie links hiernaast) hebben we 
nu ook een heuse zomervariant van deze 
sokken in de aanbieding. Het zijn sok-
ken 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!

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

Het Grote Jaren 50 Boek
Het Grote Jaren 50 Boek is een verras-
send fotoboek met korte verhelderende 
teksten over de beleving van de jaren 
50. In het boek staan maatschappelijke 
veranderingen die de basis legden voor 
onze huidige welvaart centraal. Hoe 
lukt het de Nederlandse maatschappij 
op de puinhopen van de oorlog een nieuwe samenleving te 
bouwen? De jaren 50 roepen gevoelens op van herkenning en 
nostalgie. Het was een tijd van zekerheden, waarin het gezag 
van kerk en overheid nog vanzelfsprekend was.

29,95

Utrechts Kleurboek

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

 

Was getekend Anton Pieck

Prachtig geïllustreerd boek met werk 
van de beroemde tekenaar Anton Pieck. 
De tekeningen zijn gerangschikt op 
thema’s, zoals oude ambachten, schil-
derachtige straatjes, feesten, stadsge-
zichten en wintertijd. Het boek heeft 
een harde kaft en telt 128 pagina’s. Ook leuk als geschenk!

 

 

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.

 

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

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

 

Van stadsie tot stad. Utrecht 
1950-1975

Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton 
van den Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen 
1950 en 1975. Het is samengesteld met 
onder andere de beste amateurfoto’s 
die de auteurs kregen toegezonden na een oproep 
via de lokale media en sluit aan op een gelijknamige expositie 
die vorig jaar de hele maand april was te zien in het Stadskan-
toor in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.

 

€ 19,99

€ 14,95

€ 14,95

€ 10,00

€ 19,95

€ 12,95 € 17,95 € 24,95

Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,99

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

Dom-sokken in zomerkleur geel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95

Het Grote Jaren 50 Boek (let op: aangepaste verzendkosten van 5,75 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  39,95

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

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

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

Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95

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

111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,95
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   Ton van den IJssel.nl
            Tweewielers

Laan van Nieuw-Guinea 30 | 3531 JK Utrecht

Bij Ton van den IJssel 
Tweewielers: 

Fietsen van het Zwitserse merk Flyer. 
Nieuwe modellen met geïntegreerde 

accusystemen en snaaraandrijvingen! 

U heeft maar liefst 5 jaar garantie bij de aankoop van een nieuwe Flyer.

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

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van 

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

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

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

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

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

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, kunt u elke woensdag terecht tus-
sen 10.00 en 16.00 uur. 

 
Elke donderdag: 
Goud, zilver 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 don-
derdag terecht tussen 10.00 en 16.00 uur. 
 

Elke donderdag: 
Open inloopdag voor kunst en curiosa
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoor-
delen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 
en 16.00 uur.

MPO/Heritage
Energieweg 7, IJsselstein. 
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. 
Info: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. 



Na het succes van Maarten van der 
Weijden dacht ik vaak aan Herman 
Willemse, langeafstandzwemmer 
en mijn schoolmeester van 1957 tot 
en met 1959 op de Weerdsingel in 
Utrecht. Herman, de marathonzwem-
mer, trainde veel in het Amsterdam 
Rijnkanaal en zwom van Utrecht naar 
Amsterdam.

Argentinië
In Argentinië was Herman zeer 
populair. In mijn schooltijd zwom 
Herman van Miramar naar Mar del 
Plata. Hoef ik niet op te zoeken, staat 
in mijn geheugen gegrift. Als hij weer 
op school kwam, was het groot feest. 
De kinderen stonden in de hal en op 

de trap te zingen onder muzikale bege-
leiding van de Veermannen.
Ook werden snoep en limonade uitge-
deeld. De Veermannen speelden vaak 
op straat met hun medemuzikanten, 
zoals de gebroeders Van Olderen,

Supermeester
Een supermeester was Herman Wil-
lemse. Hij had de hele klas onder 
controle met de volgende methode. 
Elke dag om 11.35 uur, voor de mid-
dagpauze, en om 15.35 uur, voordat 

wij naar huis gingen, vertelde Herman 
altijd tien minuten moppen en raad-
sels. Als de klas rumoerig was, ging 
het vertellen niet door. Degene die de 
onrust veroorzaakte, werd direct aan-
gesproken door de overige leerlingen 
in de klas. De leerlingen corrigeerden 
elkaar onderling. Misschien een tip 
voor de onderwijzers van nu...

Zwemmarathon
De dagen na de inhuldiging op school 
werden er geen moppen verteld. Her-

man vertelde dan spannende verhalen 
over zijn zwemmarathon. Wat mij is 
bijgebleven, is dat Herman vertelde 
hoe hij in Argentinië in de bioscoop 
naar zijn zwemmarathon zat te kijken. 
Daar zag hij dat er diverse haaien 
achter hem aan zwommen. Dat was 
achteraf even schrikken.
Nu woont Herman Willemse op Texel.

Joop Kuipers
Isolde 3
3438 VE Nieuwegein

Moppen en raadsels van Herman Willemse
Naar aanleiding van de ingezonden brief van J. Geijtenbeek in 
De Oud-Utrechter van dinsdag 23 juli 2019 schrijf ik mijn herin-
neringen aan Herman Willemse voor u op.
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Afbeelding van de huldiging van de wereldkampioenen Anton Geesink (links, judo) en Herman Willemse (midden, langeafstandszwemmen) in het 
gebouw Tivoli (Lepelenburg) in Utrecht, met rechts presentator Frans Henrichs. (foto: T. van Rijnbeek)

De tocht van twee of drie uur voert 
door een wilgenlandschap vol kreken 
en grienden. Een beschermd nationaal 
park, dat nog steeds het grootste zoet-
watergetijdengebied is van Europa, al 
is het eb- en vloedverschil niet meer 
zo groot als toen het gebied nog in 
open verbinding stond met de zee. 
Je hoeft geen halsbrekende toeren 
te doen om de planten en dieren te 
bewonderen, want een groot pano-
ramadek maakt het mogelijk van het 
uitzicht te genieten. Dat kan trouwens 
ook benedendeks, uit een luie stoel in 
een bij koud weer verwarmde ruimte, 
met toiletten en een bar onder handbe-
reik. Ideaal voor de vele ouderen die 
dit uitstapje maken.

Lekker in het zonnetje sluit ik even 
mijn ogen en plotseling zit ik weer in 
die grote roeiboot, kort na de oorlog. 
Mijn vader en ome Jan zitten zwijgend 
te vissen. Mijn oom is van het type 
ruwe bolster, blanke pit. Hij kan een 
kwartier schelden en tieren zonder één 
keer in herhaling te vervallen. Nu even 

niet, want hier op het water is hij in 
zijn element. Later, als het wat frisser 
wordt, zet hij sterke, zwarte koffie.

Peuren
Tegen dat de schemering valt gaan we 
‘peuren’. Hij rijgt wormen aan een 
koord, dat bevestigd is aan een flinke 
stok. Geen schouwspel voor teerhar-
tige zielen. De pieren worden tot een 
bal gevormd, die te water wordt gela-
ten. Gretig happen de palingen toe en 
dan is het de kunst ze binnen boord te 
zwiepen voordat ze loslaten. Spoedig 
ligt de boot in het spookachtige sche-
merlicht vol spartelende, glinsterende 
slangenlijven. Zo lijkt het.
Ome Jan is beroepsvisser op de 
binnenwateren. Wekelijks vaart hij 
uit, soms als de wind gunstig is met 
een klein zeil gehesen, maar anders 
gewoon roeiend van zijn woon-
plaats Dordrecht naar de Biesbosch. 
Weer thuis verkoopt hij de vis, die 
is opgeslagen in de bun. Dat is een 
vaste bak, die in verbinding staat met 
het buitenwater, zodat de vangst vers 

blijft. Deze keer heeft hij mijn vader 
en mij uitgenodigd een weekje mee uit 
vissen te gaan. We slapen een beetje 
krap in de ‘huik’, een met zeildoek 
afgeschermd deel van de boot voorin, 
door oom de voorkamer genoemd.

Ruige wildernis
De Biesbosch is in die jaren een ruige 
wildernis en nog volledig getijden-
gebied. Als het vloed is, zie je één 
grote watermassa, met hier en daar 
bomen en struiken. Bij eb vallen grote 
delen droog en moet je oppassen je 
boot in wat dieper water te leggen, 
zodat hij niet voor uren op het droge 
komt te liggen. Toerisme is nog ver 
te zoeken; wèl werken er mensen die 
wilgenhout, biezen (voor onder meer 
het ‘stoelenmatten’) en riet snijden. 
Er is wat landbouw in polders met 
karakteristieke namen, zoals De Dood, 
Moordplaat en Boerenverdriet, die 
misschien herinneren aan een drama 
dat zich hier kan hebben afgespeeld. 
‘s Nachts, als nevels het bootje 
omringen, denk je onwillekeurig aan 
zo’n duister verhaal, al zijn andere 
verklaringen voor de naamgeving van 
het gebied evengoed mogelijk.

Verdwenen werkterrein
Ik word wakker en zie dat de weel-

derige wilgenbossen en de kreken er 
nog wel zijn, als vanouds. De biezen, 
waaraan de streek zijn naam dankt, 
zijn door bodemverhoging echter 
goeddeels verdwenen.
Als ik opnieuw indut, blijven de som-
bere namen me achtervolgen en vertelt 
mijn droom dat ome Jan niet meer 
in leven is. Jaren na ons bezoek is de 
visvangst in de Biesbosch niet meer 
rendabel en moet hij zijn heil zoeken 
aan de wal. Hij, als natuurmens, voelt 
zich ongelukkig en gaat helaas werken 
in een distilleerderij, waar hij zijn 
verdriet verdrinkt en zijn gezondheid 

verliest. Mijn tante Cor blijft na zijn 
dood alleen achter in het bouwvallige 
huisje aan de ‘Heremesuisstraat’ (Heer 
Heymansuysstraat) in het oude Dordt.
De Zilvermeeuw heeft de rondvaart 
voltooid en nadert de haven van 
Drimmelen. Het was een vriendelijk, 
rustig tochtje door een nog altijd mooi 
landschap, met een melancholieke 
herinnering aan een geheimzinnig, 
primitief verleden.

Bert Kieboom
kieboomb@xss4all.nl

Het leed van ome Jan
Aan de rand van de Biesbosch, in Werkendam, werd nog in de 
negentiende eeuw mijn vader geboren. Om het gebied na vele 
jaren nog eens terug te zien, boek ik een rondvaart met de Zil-
vermeeuw, één van de schepen die bijna dagelijks uit Drimmelen 
vertrekken.

Toerisme verdrong het oude ambacht in de Biesbosch (Foto: Bert Kieboom)

De Veermannen (foto Joop Kuipers)



Leukste buitenbad
Ik reageer op het stuk over het 
Amsterdam-Rijnkanaal in de krant 
van 6 augustus. Ons gezin verhuisde 
in de jaren vijftig vanuit Australië naar 
Nederland en kwam terecht in Oog in 
Al Utrecht. Wij waren fervente zwem-
mers in het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Waar je inderdaad badhokjes van riet 
had, voor zowel jongens als meis-
jes. Deze badhokjes heeft menigeen 
van ons open handen bezorgd, als 
wij krijgertje speelden in en rond 
de badhokjes. De spijkers die daar 
uitstaken waren gemeen. In het water 
ging prima, daar sprong je van de 
kant zo in, maar eruit was voor een 
kind met weinig kracht erg moeilijk 
met die gladde bielzen en gras aan 
de rand; dat duurde altijd even. Mijn 
broer was een goed zwemmer en wat 
ouder. Hij klom inderdaad op de boten 
die door het kanaal voeren. Sommige 
schepen hadden aan de buitenkant 
een levensgevaarlijke schroef. Mijn 
broer kwam een keer thuis met een 
bebloed hoofd en moest meteen 
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, 
het Militair Hospitaal, waar zij hem 
moesten hechten. Ondanks een flinke 
jaap boven zijn oog liep dit voor hem 
wonderwel goed af. Toen hij ouder 
werd, ging hij met een stapeltje kleren 
in zijn hand weer op een schip en voer 
met een welwillende schipper naar 
Amsterdam en kwam de volgende dag 
op dezelfde manier terug. Mijn ouders 
in rep en roer. Dat gebeurde ook toen 
in de jaren vijftig het Amsterdam-
Rijnkanaal was dichtgevroren. Er 
kwamen wel ijsbrekers doorheen, 
maar het ijs was enorm dik. Ik was een 
jaar of 7 en mijn zusje een jaar of 8 en 
we stepten in die tijd veel. Ik had een 
stoeltje op mijn step gemaakt, zodat 
ik, als ik lekker hard ging, kon zitten. 
Mijn zusje wilde soms achterop en dat 
vond ik ook leuk. Wij stepten naar het 
schoolplein van de Dr, Bolkenstein-
school, waar wij op zaten. Wij zagen 
dat er ijs lag op het kanaal, dus staken 
wij de weg over, want het was fan-
tastisch dat wij met de step zo op het 
ijs konden stappen. Dat was leuk. Wij 
speelden dat we op een groot schip za-
ten. Totdat een man met een fiets aan 
de overkant stond te zwaaien en gillen, 
wij zwaaiden terug; geen idee met wat 

de man gilde. Nou dat werd op een ge-
geven ogenblik wel duidelijk. Ik riep: 
“Dat is een kinderlokker, niet meer 
zwaaien.” Het werd ons duidelijk toen 
er ineens sirenes klonken. Brandweer, 
politie, allemaal het gras op. Dat was 
voor ons. Ze zeiden dat wij heeeel stil 
moesten blijven zitten en dat zij naar 
ons toe kwamen met een grote ladder. 
Inmiddels zagen wij dat wij naar 
het midden van het kanaal gedreven 
waren. Hoe dom en levensgevaarlijk 
kunnen kinderen spelen! We kregen 
wel straf, maar hebben het er nu nog 
steeds over dat wij dat hebben gedaan. 
In Australië waren we gewend dat 
we altijd buiten konden spelen en nu 
woonden we in een hele stille wijk 
waar niets te doen was. Wij bouwden 
hutten in de bomen op de Lessinglaan 
en mijn vader sproeide water over een 
deel van de Lessinglaan, zodat wij 
konden schaatsen. En ‘s zomers rol-
schaatsen haha; dat doen wij trouwens 
nog steeds. Alleen niet meer in Oog in 
Al. Wij schaatsen ook niet meer op de 
Lessinglaan, maar nu op de kunstijs-
baan in Den Bosch. Maar wij spreken 
nog vaak over wat wij allemaal 
deden aan het kanaal. Meneer Bol gaf 

vrijwillig zwemles aan kinderen op 
de hoek bij het Militair Hospitaal. Wij 
hadden als kinderen een zeer leuke 
tijd in Oog in Al en ik vind het altijd 
leuk als ik in De Oud-Utrechter weer 
iets lees dat ik uit mijn jeugd herken, 
geweldig, Ga zo door met deze krant; 
een leuk initiatief waar veel mensen 
dingen in herkennen.

Mea Hulskamp-ten Haaf
caramea10@outlook.com

Milieubewustzijn en de gene-
ratiekloof
Ik reageer op het lezenswaardige 
verhaal van Peter Velo. Zijn betoog 
in De Oud-Utrechter van dinsdag 6 
augustus geeft duidelijk de verschillen 
aan tussen de jaren kort na de Tweede 
Wereldoorlog en nu. Helaas maakt hij 
een denkfout. Hij constateert telkens 
dat de jonge mens van nu veel meer 
energie gebruikt dan wij op die leeftijd 
vroeger. Dus past het de caissière 
niet oudere mensen op de vingers te 
tikken. Helaas zit hij ernaast. In onze 
tijd waren er bijna geen apparaten die 
energie nodig hadden om te kunnen 
werken. Het is dus logisch dat wij 

weinig energie gebruikten. Maar wat 
is er tussen toen en nu ‘fout’ gegaan? 
Wetenschap en techniek ontwikkelden 
zich tot wat we nu hebben en kunnen. 
En alles heeft energie nodig. Kunnen 
we het de jongeren van nu dan kwalijk 
nemen dat zij de mogelijkheden ge-
bruiken die er zijn? Natuurlijk niet.
Hoe kon dit zo gebeuren? Dat weten-
schap en techniek zich zo ontwik-
kelden is een soort natuurwet. De 
wetenschapper wil altijd verder. Maar 
nooit is gevraagd of wij wel die kant 
op moeten gaan. Welke gevaren lopen 
wij en loopt de aarde? Het kapitalisme 
streeft altijd naar méér groei. En daar-
voor is innovatie een verplicht onder-
deel. Nu het (bijna) te laat is, gaan we 
ons terecht vervelende vragen stellen. 
O.a. wie heeft deze ontwikkeling mo-
gelijk gemaakt en veroorzaakt? Juist, 
dat zijn de ouderen van nu. Wij heb-
ben de kansen gehad het tij te keren, 
maar hebben de waarschuwingen van 
deskundigen, zoals de Club van Rome 
(1972!!!), stelselmatig genegeerd. 
Wij hebben politieke partijen aan de 
macht gebracht en gehouden die de 
economie als een religie omarmden. 
Nu het water ons (bijna letterlijk) aan 

de lippen staat, zijn het wéér dezelfde 
partijen die tegenstribbelen en/of 
ontkennen. Helaas. Te laat hebben we 
ontdekt dat “wij niet de aarde hebben 
geërfd van onze ouders, maar geleend 
van onze kinderen”. Als wij beter 
hiernaar en naar de Club van Rome 
hadden geluisterd, hoe zou de aarde er 
dan nu voorstaan? De terechtwijzing 
van de caissière was dus heel terecht. 
De woede van de heer Velo is dus 
onterecht.

Joop van Well (1950)
joopvanwell@gmail.com

Column Henk Westbroek
Zojuist las ik de column van Henk 
Westbroek in De Oud-Utrechter van 6 
augustus en ik vind dat hij, voordat hij 
iets opschrijft, moet controleren of de 
feiten kloppen. Hij schrijft dat de post 
tegenwoordig bezorgd wordt door 
ZZP’ers, die geen aanspraak kunnen 
maken op ziektegeld en pensioen. 
Dit geldt misschien voor postbedrijf 
Sandd, maar niet voor PostNl. Ik ben 
in vaste dienst van PostNl, ontvang bij 
ziekte gewoon mijn salaris en bouw 
pensioen op. Tevens beschik ik over 
betaalde vakantiedagen. Henk, voort-
aan graag eerst informatie opzoeken 
voordat je klakkeloos iets opschrijft.

Gerda Koper-Boersma
gerda.koper@gmail.com

Bakkersdochter gezocht
Ik wil graag informatie ontvangen 
over de verblijfplaats van de dochter 
van bakker Van Beek, omdat mijn 
broer Jan van Eeuwijk haar zeer graag 
zou willen zien of iets van haar verne-
men. Bakker Van Beek had een bakke-
rij/winkel op de hoek van de Laan van 
Nieuw Guinea/Paramaribostraat en 
was een huisvriend van de familie Van 
Eeuwijk uit de Minahassastraat. De 
bakkerij/winkel werd overgenomen 
door de zoon van bakker Van Beek, 
die zelf zijn laatste jaren woonde in de 
Laan van Nieuw Guinea. Jan en alle 
broers hebben hele fijne herinneringen 
aan de bakker, dus nadere informatie 
zal zeer op prijs worden gesteld.

Jaap van Eeuwijk
japiew@hotmail.nl
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Peugeot 202

Bijgaand een foto van een Peugeot 202 
aan de Vismarkt in Utrecht. Dit speciale 
model had de koplampen achter de gril, 
naast elkaar en die gaven geel licht. Dit 
model werd gefabriceerd in de jaren 
1938-1942 en opnieuw in productie 
genomen tussen 1945-1948. Achter de 
Peugeot 202 een Volkswagen Kever. 
Het kenteken van de Peugeot is NT-02-
96. Na de provinciale letter, Utrecht had 
de letter L, kwam de wijziging en vanaf 
de ND letter, duidt op Nederland kwam 
later in volgorde NT in combinatie met cijfers. Vanaf 1951 tot 1956 werd de wijziging ingevoerd. NT letter combinaties 
werden afgegeven tussen 05-12-1952 tot 19-03-1953. Menig keer schreven wij bij het station van Utrecht de kentekens 
op van auto’s. Groningen A; Friesland B; Drente D; Overijssel E; Noord-Holland G, GX, GZ; Zuid-Holland H, HX, HZ; 
Zeeland K; Utrecht L; Gelderland M; Noord-Brabant N; Limburg P. Een leuke bezigheid. Wij woonden in de Poortstraat 
en om de hoek in de Biltstraat was het Nefkens garagebedrijf, die Peugeot auto’s verkocht. Met m’n oudste broer stapten 
wij stiekem in een Peugeot, we drukten op de startknop en de wagen ging iets vooruit. Spannend was dat! Later heb ik 
wel meer dan 20 Peugeot’s gekocht; ik was verknocht aan dit Franse merk.

Wim van Wezel, Oud-Utrechter, Vrijwilliger/gids in Het Louwman Museum Den Haag wimvanwezel@casema.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

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

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

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

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570



Vakanties uit mijn jonge jaren
Mijn zus en ik gingen tijdens school-
vakanties achterop de fiets bij mijn 
ouders op pad in Utrecht en omge-
ving. Buiten de meegenomen spullen 
kocht mijn moeder onderweg eieren 
bij de boerin en vroeg dan of zij ze 
even wilde koken, wat geen probleem 
was. Hadden we een lekker hapje 
tijdens de fietstocht. Hoef je nu, denk 
ik, niet meer te doen. Op de terugweg 
kregen we een flesje Joy bij Het Kalfje 
in De Bilt. Later ruilden we met onze 
oom en zijn gezin van woning. Zij 
in ons huis in Utrecht, wij in dat van 
hun in Beverwijk. Hier kwam mijn 
vader oorspronkelijk vandaan. We 
bezochten dan gelijk de overige fa-
milie, die er nog woonde. Naderhand 
huurden we in Wijk aan Zee de hele 
maand augustus een huisje achter een 
woning. Mijn vader bleef twee weken 
en kwam de overige weekenden. Lang 
van tevoren werd alles dat mee moest 
al klaargelegd. De eerste keer bracht 
ome Jan ons met zijn Lelijke Eend. De 
achterbank ging eruit en de hutkoffer 
kwam hiervoor in de plaats, gevuld 
en wel. Wij op de hutkoffer, moeder 
voorin naast ome Jan en vader met 
de trein. Een complete volksverhui-
zing. Daarop volgden vakanties naar 
zee met de trein. Ook een belevenis. 
Wat hebben we al die jaren genoten. 
Zon, zee, wandelen, naar de pier in 
IJmuiden, ‘s avonds naar ‘Bou Saada’ 

voor een drankje, in de ouderwetse 
strandstoelen kijken naar de zonson-
dergang, heel relaxed. Iedere vakantie 
eindigde met een groot vuurwerk op 
de middenweide in Wijk aan Zee. 
Bramen plukken in de duinen was ook 
een sport en seizoensgebonden. Wij 
plukten soms wat eerder dan mocht. 
Een keer kwam de duinpolitie, maar 
we kregen gelukkig geen bekeuring. 
De bramen werden gekookt, er werd 
sap van gemaakt en in de schoonge-
spoelde Riedelflessen met schroefdop 
gedaan. In onze kelder in Utrecht 
gingen de doppen eraf tot een vliesje 
op het sap kwam. Flessen weer dicht 
en voor het hele jaar zondags bramen-
sap over de pudding. Door Tata Steel, 
voorheen de Hoogovens, is in Wijk 
aan Zee veel veranderd. Voor mij is 
het echter een leuke tijd geweest om 
op terug te kijken. Ja ja, nostalgie!

E. Zonneveld

Rijpot
Ik reageer op het artikel ‘Met de 
bus naar onbekende bestemming’ in 
de vorige De Oud-Utrechter. In dat 
verhaal van Frans Landzaat werd mijn 
aandacht getrokken door de zinsnede 
“...dat het gaat om een gemengd gezel-
schap, dat wordt ondersteund door ge-
zellige deuntjes op de accordeon....zie 
ook het bijpassende plaatje onder aan 
de pagina links”. Ik durf voor 99.9% 

te stellen dat de accordeonist op de 
foto mijn vader is: de heer Jo (soms 
ook wel Cor genoemd) Pothmann, die 
toen woonde in de Minahassastraat 
in Utrecht. Naast zijn zware beroep 
(3-ploegendienst) in de walserij bij 
Demka, was zijn hobby en uitlaatklep 
muziek maken met zijn accordeon. 
Hij was volslagen autodidact en kon 
geen noot van papier lezen, maar had 
een meer dan voortreffelijk muzikaal 
gehoor. Om zijn repertoire up to date 
te houden, moesten mijn zus en ik 
regelmatig nieuwe liedjes voorzingen 
die wij op de radio hadden gehoord, 
waarna Pa, het vlotjes hierna uit zijn 
trekkast liet klinken. Hij was een groot 
fan van John Woodhouse en vooral 
The Three Jacksons. Een van de eerste 
singles die ik kocht voor hem, begin 
jaren zestig, was dan ook van dit trio. 
Ook was hij erg handig met de mond-
harmonica, die hij ook wel mondorgel 
noemde. Groot of heel klein, muziek 
kwam er uit en klonk nog goed ook. Ik 
herinner mij nog die vele (bus)uitstap-
jes die hij heeft opgeluisterd met zijn 
muziek. Hij nam een snipperdag op en 
ging altijd op de fiets, zware koffer op 
de bagagedrager, op weg naar het op-
stappunt voor de rijtoer van de diverse 
buurtverenigingen. Thuis hebben wij 
hem op dit soort dagen nooit zien ko-
men, maar dat het laat werd stond wel 
vast. Na zijn pensionering en verhui-
zing van mijn ouders naar het nieuwe 

bejaardencentrum De Zonnewijzer 
in De Meern (1975), heeft hij daar 
ook nog vaak vele gezellige avonden, 
zoals Sinterklaas, opgeluisterd met 
zijn accordeon. Terugkijkend denk je 
wel eens: wat zou het fijn zijn geweest 
als zo iemand de gelegenheid was 
geboden zich verder in de muziek te 

bekwamen; want talent had hij zeker. 
Mijn vader is in 1988 overleden, maar 
zijn laatste accordeon wordt nog altijd 
bewaard door mijn zus in de Meern.

Co Pothmann
co.pothmann@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. hoofdstad van Thailand; 7. geschikt (bekwaam); 12. duivenhok; 13. gezongen toneelspel; 14. moderne muziekgenre; 15. konink-
lijk besluit (afk.); 17. gebladerte; 19. knolgewas; 21. loco-burgemeester (afk.); 22. jongensnaam; 24. deel van auto; 27. schuw dier; 
28. koraaleiland; 30. Chinese vermicelli; 31. bovendien; 32. smoezelig (goor); 33. drinkbeker; 35. door nalatenschap verkregen; 
37. bloeimaand; 38. deel van dag; 41. tam (afgericht); 42. oerwoud; 44. Engelse lengtemaat; 46. slaapgast; 47. broeksluiting; 48. 
het aanschouwen (kijken); 49. zachte metaalsoort; 50. knaagdier; 52. land in Zuid-Amerika; 54. tropische vrucht; 56. Nederlandse 
vakbond; 58. groep wolven; 61. in verband met (afk.); 62. bevel (bestelling); 64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. telwoord; 67. 
familielid; 68. plechtige belofte; 70. zangstuk uit een opera; 72. bloeiwijze; 73. deel van gelaat; 76. duw (zet); 77. Verenigde Staten 
(afk.); 78. geparachuteerde soldaat; 79. doelpunt; 81. int. autokenteken Nieuw-Zeeland; 82. vallei; 83. eiland in de Middellandse 
zee; 84. nieuw (in samenst.); 86. afkeer tegen iets of iemand hebben; 87. dichterbij komen.
 
Verticaal
1. geschikt (kundig); 2. deel van bijbel (afk.); 3. kreet; 4. uurwerk; 5. warme drank; 6. honingbij; 7. doorschrijfpapier; 8. etensrestje; 
9. vierhandig dier; 10. British Petroleum (afk.); 11. vrouwentijdschrift; 16. ijzeren mondstuk van een paard; 18. familielid; 20. bin-
nenvaartuig; 21. soort dakbedekking; 23. deel van gelaat; 25. flink (stoer); 26. kraaiachtige vogel; 27. wild (woest); 29. scheerap-
paraat voor vrouwen; 32. land in Zuid-Amerika; 34. Pan American Airways (afk.); 36. werknemersvereniging; 37. insect; 39. Spaans 
eiland; 40. landbouwgewas; 42. speelkaart; 43. jaargetijde; 45. marterachtig roofdier; 46. deel van mond; 51. oude wijnmaat; 53. 
gordijnstang; 54. oude naam voor Jakarta; 55. inwendig orgaan; 56. langpandige herenjas; 57. overzetpont; 59. plattelandsge-
meente; 60. slecht weer schoeisel (mv.); 62. vast gelegd geluid of beeld; 63. voormalig Amerikaanse president; 66. bijenproduct; 
67. sterk ijzerhoudende grondsoort; 69. tweetal muzikanten; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. stijldans; 74. Europeaan; 
75. muur (afscheiding); 78. paragraaf (afk.); 80. waterloop; 82. lidwoord; 85. ondernemingsraad (afk.).

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het einde van de zomervakantie en luidde:

Mooi weer, we blijven lekker hier

Veel inzenders hadden dat goed. Uit alle inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder twee vrijkaarten 
ontvangen voor de 50PlusBeurs die van 17 tot en met 21 september wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. 
‘s Werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550 stands. De winnaars zijn: H. Rosendaal, André van 
Geffen, Paul van der Werf, F.I. van Lent en mevr.M. de Wit.
Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. Vijf prijswinnaars krijgen ieder twee toegangskaarten 

voor de beurs Eigen Huis, die van 20 tot en met 22 
september wordt gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. 
De meest complete bouw-, verbouw- en woonbeurs 
van Nederland waar uw woondromen werkelijkheid 
worden (zie ook: www.realiseerjedroomhuis.nl).
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDER-
DAG 12 SEPTEMBER 2019 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of via de 
post naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel ook 
oplossen op www.deoud-utrechter.nl.
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50 35 11 68 30 86 28 46 5 80 51 20 14

36 13 67 47 64 35 87

83 62 31 39 55 70 42 9 48 19

Horizontaal  1. hoofdstad van Thailand; 7. geschikt (bekwaam); 12. duivenhok; 13. gezongen toneelspel;
14. moderne muziekgenre; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. gebladerte; 19. knolgewas; 21. loco-burgemees-
ter (afk.); 22. jongensnaam; 24. deel van auto; 27. schuw dier; 28. koraaleiland; 30. Chinese vermicelli; 31.
bovendien; 32. smoezelig (goor); 33. drinkbeker; 35. door nalatenschap verkregen; 37. bloeimaand; 38.
deel van dag; 41. tam (afgericht); 42. oerwoud; 44. Engelse lengtemaat; 46. slaapgast; 47. broeksluiting;
48. het aanschouwen (kijken); 49. zachte metaalsoort; 50. knaagdier; 52. land in Zuid-Amerika; 54. tropi-
sche vrucht; 56. Nederlandse vakbond; 58. groep wolven; 61. in verband met (afk.); 62. bevel (bestelling);
64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. telwoord; 67. familielid; 68. plechtige belofte; 70. zangstuk uit een
opera; 72. bloeiwijze; 73. deel van gelaat; 76. duw (zet); 77. Verenigde Staten (afk.); 78. geparachuteerde
soldaat; 79. doelpunt; 81. int. autokenteken Nieuw-Zeeland; 82. vallei; 83. eiland in de Middellandse zee;
84. nieuw (in samenst.); 86. afkeer tegen iets of iemand hebben; 87. dichterbij komen.

Verticaal  1. geschikt (kundig); 2. deel van bijbel (afk.); 3. kreet; 4. uurwerk; 5. warme drank; 6. honingbij;
7. doorschrijfpapier; 8. etensrestje; 9. vierhandig dier; 10. British Petroleum (afk.); 11. vrouwentijdschrift; 16.
ijzeren mondstuk van een paard; 18. familielid; 20. binnenvaartuig; 21. soort dakbedekking; 23. deel van
gelaat; 25. flink (stoer); 26. kraaiachtige vogel; 27. wild (woest); 29. scheerapparaat voor vrouwen; 32. land
in Zuid-Amerika; 34. Pan American Airways (afk.); 36. werknemersvereniging; 37. insect; 39. Spaans
eiland; 40. landbouwgewas; 42. speelkaart; 43. jaargetijde; 45. marterachtig roofdier; 46. deel van mond;
51. oude wijnmaat; 53. gordijnstang; 54. oude naam voor Jakarta; 55. inwendig orgaan; 56. langpandige
herenjas; 57. overzetpont; 59. plattelandsgemeente; 60. slecht weer schoeisel (mv.); 62. vast gelegd geluid
of beeld; 63. voormalig Amerikaanse president; 66. bijenproduct; 67. sterk ijzerhoudende grondsoort; 69.
tweetal muzikanten; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. stijldans; 74. Europeaan; 75. muur
(afscheiding); 78. paragraaf (afk.); 80. waterloop; 82. lidwoord; 85. ondernemingsraad (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Repair Café Utrecht-Oost start weer
Na een korte zomerstop zijn de handige vrijwilligers van Repair Café 
Utrecht-Oost er weer klaar voor. Zaterdag 31 augustus, van 13.30 tot 16.00 
uur helpen ze buurtbewoners en andere geïnteresseerden bij de reparatie van 
spullen. Lampen, huishoudelijke apparaten, video- en audioapparatuur, ge-
reedschap (elektrisch en mechanisch), speelgoed, kleine meubels, werkelijk 
alles wat met de bus of op de fiets vervoerd kan worden, wordt aangepakt. 
Ook voor eenvoudige reparaties aan de fiets en aan textiel kunnen bezoekers 
terecht, net als voor slijpwerk van messen, scharen en metalen (tuin)gereed-
schap. Iedereen is welkom! Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Locatie: activiteitencentrum De Wilg, Mecklenburglaan 3. 
Meer informatie via repaircafeutrecht@gmail.com of Facebook.com/Repair-
CafeUtrecht. Bezoek ook: www.repaircafeutrecht.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal  1. hoofdstad van Thailand; 7. geschikt (bekwaam); 12. duivenhok; 13. gezongen toneelspel;
14. moderne muziekgenre; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. gebladerte; 19. knolgewas; 21. loco-burgemees-
ter (afk.); 22. jongensnaam; 24. deel van auto; 27. schuw dier; 28. koraaleiland; 30. Chinese vermicelli; 31.
bovendien; 32. smoezelig (goor); 33. drinkbeker; 35. door nalatenschap verkregen; 37. bloeimaand; 38.
deel van dag; 41. tam (afgericht); 42. oerwoud; 44. Engelse lengtemaat; 46. slaapgast; 47. broeksluiting;
48. het aanschouwen (kijken); 49. zachte metaalsoort; 50. knaagdier; 52. land in Zuid-Amerika; 54. tropi-
sche vrucht; 56. Nederlandse vakbond; 58. groep wolven; 61. in verband met (afk.); 62. bevel (bestelling);
64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. telwoord; 67. familielid; 68. plechtige belofte; 70. zangstuk uit een
opera; 72. bloeiwijze; 73. deel van gelaat; 76. duw (zet); 77. Verenigde Staten (afk.); 78. geparachuteerde
soldaat; 79. doelpunt; 81. int. autokenteken Nieuw-Zeeland; 82. vallei; 83. eiland in de Middellandse zee;
84. nieuw (in samenst.); 86. afkeer tegen iets of iemand hebben; 87. dichterbij komen.

Verticaal  1. geschikt (kundig); 2. deel van bijbel (afk.); 3. kreet; 4. uurwerk; 5. warme drank; 6. honingbij;
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Mijn wereld 
stond even stil
Als je kaal wordt ten gevolge van bestraling of een 
chemokuur biedt Haar op Maat Pelatti je een speciale 
regeling. Het advies is om nog voor het starten van de 
medische behandeling een afspraak te maken. 
Dan wordt geheel vrijblijvend alle informatie 
gegeven. Er wordt gekeken welk haartype en 
model bij je past om tot een identiek kapsel 
te komen. Daarna wordt een haarwerk 
gereserveerd. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Als er uiteindelijk geen haar-
uitval optreedt en een haarwerk niet nodig is, 
dan hoeft het niet te worden afgenomen.

Goede begeleiding
Na het aanmeten van het haarwerk blijven de specialisten 
van Haar op Maat Pelatti je begeleiden. Onderhoud van 
het haarwerk is belangrijk. Dit geldt zowel voor haar-
werken van echt haar als haarwerken gemaakt van een 
kunstvezel. Er wordt een persoonlijke cursus aangeboden. 
Je leert hoe je je haarwerk moet wassen en behandelen 
en krijgt aanvullende handige tips. Hieraan zijn uiteraard 
geen kosten verbonden. Zelfs haarwerken die elders 
zijn aangeschaft, mogen bij Haar op Maat in onderhoud 
worden gebracht.

Kappers met een plus
Goede en deskundige begeleiding over haarwerken wordt 
bij Haar op Maat Pelatti als vanzelfsprekend gezien. Het 
team bestaat uit gespecialiseerde vakmensen; allen vanuit 
de basis gediplomeerde kappers, echter met een plus. 
Deze plus is nodig om een goede haarwerkspecialist te 
kunnen zijn. Zij volgen de vernieuwingen op de voet. Er 
wordt gewerkt met de beste kwaliteit echt haar en de 
mooiste kunstvezels die niet van echt te onderscheiden 
zijn. Doordat er gewerkt wordt vanuit eigen atelier kan aan 
al je eisen en wensen voldaan worden. Met de modernste 
technieken en meer dan 30 jaar ervaring staan zij garant 
voor kwaliteit en stijlvolle haaroplossingen bij het maken 
van jouw haarwerk. 

Veerle (36):

Ik zou kaal gaan 
worden en wat zag 
ik daar tegenop. 
Maar ik ben 
supergoed geadvi-
seerd, niets is teveel 
en je wordt discreet 
geholpen in een heel 
prettige omgeving. 
Het haarwerk dat 
voor mij gemaakt is, 
is precies zoals mijn 
eigen haar en voelt 
heel vertrouwd. 
Dank je wel team 
Haar op Maat,  jullie 
hebben mij zo blij 
gemaakt! 

 
Haar op 

Maat Pelatti is 
gecertificeerd en 

erkend leverancier van 
alle zorgverzeke-

raars. 

Haar op Maat Pelatti
Rijnlaan 5, 3522 BA Utrecht  •  030-288 24 02

Vestiging Ziekenhuis St. Antonius
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht  •  030-210 21 62
pelatti@haaropmaat.nl  •  www.haaropmaat.nl

Als je het nare bericht krijgt dat je ziek bent en dat 
een chemokuur het gevolg is, denk je natuurlijk ook 
meteen aan je haar. Je moet er niet aan denken dat 
je haar uit gaat vallen en dat je kaal wordt. Dat is niet 
zomaar iets, het is heel aangrijpend.

Het dragen van een 
haarwerk is vaak geen 

keuze, maar een noodzaak

FYM  |19
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Haar op Maat heeft een vacature voor een collega kapster. 
Ongeveer 30 uur in de week.
Interesse? Dan zien wij graag jouw CV per mail tegemoet.
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gegeven. Er wordt gekeken welk haartype en 
model bij je past om tot een identiek kapsel 
te komen. Daarna wordt een haarwerk 
gereserveerd. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Als er uiteindelijk geen haar-
uitval optreedt en een haarwerk niet nodig is, 
dan hoeft het niet te worden afgenomen.

Goede begeleiding
Na het aanmeten van het haarwerk blijven de specialisten 
van Haar op Maat Pelatti je begeleiden. Onderhoud van 
het haarwerk is belangrijk. Dit geldt zowel voor haar-
werken van echt haar als haarwerken gemaakt van een 
kunstvezel. Er wordt een persoonlijke cursus aangeboden. 
Je leert hoe je je haarwerk moet wassen en behandelen 
en krijgt aanvullende handige tips. Hieraan zijn uiteraard 
geen kosten verbonden. Zelfs haarwerken die elders 
zijn aangeschaft, mogen bij Haar op Maat in onderhoud 
worden gebracht.

Kappers met een plus
Goede en deskundige begeleiding over haarwerken wordt 
bij Haar op Maat Pelatti als vanzelfsprekend gezien. Het 
team bestaat uit gespecialiseerde vakmensen; allen vanuit 
de basis gediplomeerde kappers, echter met een plus. 
Deze plus is nodig om een goede haarwerkspecialist te 
kunnen zijn. Zij volgen de vernieuwingen op de voet. Er 
wordt gewerkt met de beste kwaliteit echt haar en de 
mooiste kunstvezels die niet van echt te onderscheiden 
zijn. Doordat er gewerkt wordt vanuit eigen atelier kan aan 
al je eisen en wensen voldaan worden. Met de modernste 
technieken en meer dan 30 jaar ervaring staan zij garant 
voor kwaliteit en stijlvolle haaroplossingen bij het maken 
van jouw haarwerk. 

Veerle (36):

Ik zou kaal gaan 
worden en wat zag 
ik daar tegenop. 
Maar ik ben 
supergoed geadvi-
seerd, niets is teveel 
en je wordt discreet 
geholpen in een heel 
prettige omgeving. 
Het haarwerk dat 
voor mij gemaakt is, 
is precies zoals mijn 
eigen haar en voelt 
heel vertrouwd. 
Dank je wel team 
Haar op Maat,  jullie 
hebben mij zo blij 
gemaakt! 

 
Haar op 

Maat Pelatti is 
gecertificeerd en 

erkend leverancier van 
alle zorgverzeke-

raars. 

Haar op Maat Pelatti
Rijnlaan 5, 3522 BA Utrecht  •  030-288 24 02

Vestiging Ziekenhuis St. Antonius
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht  •  030-210 21 62
pelatti@haaropmaat.nl  •  www.haaropmaat.nl

Als je het nare bericht krijgt dat je ziek bent en dat 
een chemokuur het gevolg is, denk je natuurlijk ook 
meteen aan je haar. Je moet er niet aan denken dat 
je haar uit gaat vallen en dat je kaal wordt. Dat is niet 
zomaar iets, het is heel aangrijpend.

Het dragen van een 
haarwerk is vaak geen 

keuze, maar een noodzaak
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Haar op Maat heeft een vacature voor een collega kapster. 
Ongeveer 30 uur in de week.
Interesse? Dan zien wij graag jouw CV per mail tegemoet.
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