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  In de Tweede Wereldoorlog 
stonden de activiteiten bij 
veel verenigingen op een laag 
pitje of ze waren gewoonweg 
door de Duitsers verboden. 
Met mijn 9 jaar was ik op het 
eind van de oorlog van geen 
enkele vereniging lid. Daarna 
begon mijn loopbaan bij 
jongerenverenigingen in volle 
omvang. En die hield pas op 
toen ik 24 was en ging trou-
wen en verhuizen naar Odijk. 

  Mijn eerste vereniging was die van de 
Fakkeldragers; een club van jongens 
en meisjes van de Oud-Katholieke 
Kerk. Die had in Utrecht drie paro-
chies, waaronder die van Sint Jakobus 
in de Bemuurde Weerd, waar ik bij 
hoorde. Het gebouw staat er nog. Sa-
men met de jongens van Sinte Marie 
aan het Achter Clarenburg en van Sin-
te Gertrudis aan het Willemsplantsoen 
moesten wij plechtig beloven: ‘Onze 
fakkel hoog te houden en het licht aan 
anderen door te geven.’ Ik kan me 
overigens niet herinneren of wij ooit 
met brandende fakkels in de stad heb-
ben rondgelopen. De meisjesgroep van 
de Fakkeldragers kwam bij elkaar in 
het leringlokaal van Sinte Marie, dat 
vanaf de Mariaplaats door een steegje 
naast de SHV bereikbaar was. De 
jongens hadden hun bijeenkomsten in 
de werfkelder onder de pianozaak van 
Barend Smits aan de Ganzenmarkt.
Op zaterdagmiddag hielden we soms 
een rommelrace. Van een lijstje 
moesten we zoveel mogelijk spullen 
van straat halen. Een paardendrol bij-
voorbeeld, die je toen nog makkelijk 
in de stad kon vinden. Of een ouwe 
schoen. Of een winterwortel. Volks-
dansen deden we gemengd, buiten 
op de Mariaplaats naast het zieken-
huis Sint Johannes de Deo. Leidster 
Annie van Putten speelde erbij op de 
accordeon. En wij maar zingen van 
‘Moeder Wiets, moeder Wiets, kijk 
nu eens aan, enz.’ Het leukste kwam 
na afl oop. Om vijf uur gingen we met 
z’n allen naar de Mariahoek. Daar was 
de oud-katholieke boekerij (biblio-
theek) ‘Pascal’. Die opende pas wat 

later, zodat we intussen allerlei span-
nende spelletjes samen met de meisjes 
konden doen, tikkertje en zo. Daarna 
zochten we spannende boeken uit, die 
we een week mochten houden.

     Zeeverkenners 
De jongensgroep sloot zich aan bij de 
padvinderij en stichtte de zeeverken-
nersgroep Sint Maarten. De groep had 
een eigen blokhut mét vlaggenmast 
op de kanalendriehoek, tussen het 
Merwedekanaal en het Amsterdam-
Rijnkanaal. Naast de sluis en vlakbij 
de Jutfasebrug. We hadden een lig-
plaats voor een grote sloep genaamd 
Lumey, een beruchte watergeus uit 
de 16e eeuw. Met die sloep, met acht 
loodzware houten roeiriemen, voeren 
we naar onze zomerkampen aan de 
Maas en de Waal.
Zeilen konden we ook. Aan twee 
masten hadden we het grootzeil, 
een bezaan achterop, een fok en 
een kluiver op de boegspriet. Iedere 
zaterdag fi etste ik met mijn broertje 
de Bemuurde Weerd, Oudegracht en 
Jutfaseweg af. De roeiriemen lagen 
bij het roeien in metalen dollen. 

Die moesten van tijd tot tijd worden 
verzinkt, om roesten tegen te gaan. Ik 
reed op mijn fi ets langs het Zandpad 
en de Vecht naar Maarssen, naar ver-
zinkerij Bammens aan de straatweg, 
die de dollen gratis van een nieuw 
laagje zink voorzag. Onze schipper 
was Huib Berdenis van Berlekom. Jan 
van Hees was de stuurman en ik werd 
democratisch gekozen tot bootsman.

   Eigen clubje 
Vanaf 1947 zat ik op de mulo aan de 
Havikstraat. Daar had ik vier vriendjes 
die een clubje vormden. Monopoly 
spelen was een van onze favorieten, 
maar met een zelf ontworpen variant 
met eilanden die over de hele wereld 
te koop waren. Ook gingen we op 
schaakcursus in een huiskamer in de 
Kapelstraat, bij de gasfabriek. Ik was 
ook een jaar lid van de turnvereniging 
Fraternitas. Dat werd een grote te-
leurstelling. In plaats van werken met 
toestellen en ‘apekooien’ oefenden we 
iedere bijeenkomst alleen maar voor 
de grote jaarlijkse uitvoering. En die 
perfectie ging mij wat te ver.
Bij de Sint Jakobusparochie in de Be-

muurde Weerd richtte de eigenzinnige 
pastoor Th. Bakker jr, een toneel-
groepje op. Dit concurreerde eigenlijk 
met de jongerenvereniging OIOS, een 
overkoepeling van de jongeren van de 
drie Utrechtse parochies. Maar voor 
de eigen gemeenteavonden was het 
wel zo lollig eigen mensen te laten 
optreden. We speelden korte sketches 
met een duidelijke clou. Ik werd geko-
zen, omdat ik bij de eerste leesrepeti-
tie zo expressief in mezelf zat mee te 
doen met de voorlezer. Ik kreeg leuke 
rolletjes, zoals van een overbezorgde 
vader die zijn ‘kwetsbare’ zoontje 
naar een zomerkamp wilde laten gaan. 
De gemeenteavonden waren een groot 
succes, mede door Henk de Rijk die 
met zijn vrouw Ratnawati namens hun 
bekende dansschool demonstraties 
gaf.

   OIOS 
De zeeverkennersgroep hield het uit 
tot we 17, 18 jaar werden. Toen was 
de animo eruit. We kregen verke-
ring of gingen een opleiding doen, 
waardoor de zeeverkennerij niet meer 
zo spannend was. Bovendien waren 

de meesten van ons inmiddels lid van 
OIOS. Een oud-katholieke jongeren-
vereniging, die eind jaren ‘50 meer 
dan 80 leden telde. De activiteiten van 
de vereniging waren erg verschil-
lend. Er waren spelletjesavonden en 
sportmiddagen met andere o.k. jon-
gerenverenigingen uit de omgeving. 
Maar ook lezingen en repetities voor 
de jaarlijkse toneeluitvoering in het 
Gebouw voor Kunsten en Weten-
schappen, nu het conservatorium. De 
vereniging was vooral leuk, omdat 
je er meisjes tegen kon komen, zoals 
ik mijn latere vrouw. OIOS stond 
voor: Ontwikkeling Is Ons Streven. 
Toen in 1959 het 60-jarig bestaan 
werd gevierd, was ik inmiddels vanaf 
1956 de penningmeester. We gingen 
na de plechtige kerkdienst met leden 
en oud-leden dineren met muziek 
bij Ruteck’s, op de hoek van de 
Oudegracht en de Potterstraat. Daarna 
op de foto bij de kloostergang op de 
Mariaplaats. Historische grond voor 
oud-katholieken.

  Coen van Kasteel
kasteelvansteenodijk@gmail.com
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

 AudioZaal  
Dé HiFi zaak van Utrecht 

Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500 www.audiozaal.com

    Zalige Zomer Uitverkoop!
Met O.A.:
Zalige Zomer Laatste week!

www.audiozaal.comEen overzicht? www.audiozaal.comEen overzicht?

Laatste week!Laatste week!

Op is Op!
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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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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

vanaf

27
S E P T E M B E R

RTV Utrecht verslaat het
Nederlands Film Festival!
Op radio, televisie en online doen we verslag van 
het festival dat van vrijdag 27 september tot en met 
zaterdag 5 oktober in de binnenstad van Utrecht 
gehouden wordt. Verder vertonen we op UStad in 
het programma UStad Films diverse korte films en 
documentaires van Utrechtse makers of met een 
Utrechts thema.

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.

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

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!



maar dat zou die zondag toch 
anders lopen.

Zondagochtend werd ik om half acht 
met een ruk wakker door het geluid 
van de deurbel. Ik stond op en begaf 
me naar de deur. “Ja, hallo”, riep ik 
door de flat-intercom. “Hallo, Rob”, 
klonk het door de spreekbuis. “Ik ben 
het, Ria Jansen. We hebben alsnog 
besloten naar Loosdrecht te gaan. 
Misschien komen een paar huurders 
niet opdagen, zodat we vandaag 
toch nog kunnen zeilen. Ga je mee?” 
“Natuurlijk ga ik mee”, antwoordde 
ik. “Om half negen verzamelen we 
bij mij thuis”, zei Ria. “Ok, ik zal er 
zijn, Ria.”
Om half negen dronken we met z’n 

zessen koffie bij Ria thuis en om een 
uur of tien arriveerden we op onze 
fietsen bij Jachthaven Ottenhome aan 
de Loosdrechtse Plassen in Korten-
hoef. Daar bleek dat we nummer 43 
op de wachtlijst voor de huur van een 
zeilboot waren en dus even geduld 
moesten hebben. Een paar van ons 
maakten hiervan gebruik door te gaan 
zwemmen in het voor mij te koele 
plassenwater. Verrassenderwijs voeren 
we al om 11 uur het zeilgat van Otten-
home uit, met dank aan 42 potentiële 
zeilboothuurders, die niet kwamen 
opdraven.

Weersverandering
Het weer was bijzonder goed, hoewel 
er enkele wolkenvelden verschenen en 
de wind toenam. Hans en ik waren de 
enigen, die al eerder een roer of fok 
in onze handen hadden vastgehouden, 
dus beproefden de andere vier de 
beide mogelijkheden als eersten.
Tegen een uur of drie nam de wind 
toe tot een stevige bries en speelde 
de zon af en toe verstoppertje met 
ons, waardoor we genoodzaakt 
waren regelmatig truitjes aan en uit 
te trekken. Het voorstel van Marjo, 
iets te gaan drinken bij het dichtbij 
gelegen Breukeleveense restaurant 
Faroeta, werd met algemene stemmen 

aangenomen. Enige tijd later meerde 
Hans onze boot daar op een prachtige 
manier af aan een daarvoor bestemde 
houten steiger.

Rampspoed
Na een half uurtje was de stevige bries 
uitgegroeid tot een krachtige wind, die 
loodrecht op de aanlegplaats van onze 
boot was gericht. Hans zette zich aan 
het roer, Marjo aan het grootzeil, An-
nie aan de fok, Jacky stond klaar met 
een pikhaak om boten af te houden, 
Ria nam foto’s en ik hield een oogje 
in het zeil. Langzaam zagen wij de 
houten bescherming van het terras van 
Faroeta op ons afkomen. Plotseling 
riep Hans ‘ik haal het niet’ en raakten 
we met een keiharde klap de houten 
bescherming. Op het terras zagen 
we mensen opspringen en glazen en 
flessen omvallen. Mensen riepen van 
allerlei technische termen naar ons, 
zoals ‘overstag’, ‘giek los’, ‘bak-
boord’, etc.

Toen een vrouw paniekerig met een 
hoog stemmetje ‘fok los’ en ‘roer om’ 
kraaide, liet Annie, die met hartstoch-
telijke toewijding het fokkentouw 
lange tijd strak had vastgehouden, van 
schrik het touw schieten en gooide 
Hans het roer om. Het gevolg was, dat 

we een zeilboot ramden, die precies 
voor ons was gaan liggen. Weer 
schreeuwde men ons toe: ‘roer om’ en 
‘fok vast’, wat meteen werd gedaan, 
maar tot gevolg had, dat we ten 
tweede male het terras ramden en de 
flessen en glazen, die net weer waren 
rechtgezet, nogmaals omver wierpen. 
Andermaal gooiden we het roer om 
en lieten wij de fok los en ….. botsten 
bijna voor de tweede keer tegen de 
zeilboot, die wederom voor ons was 
gaan liggen. Enkele helderzienden 
van het terras hadden dit echter zien 
aankomen en waren ijlings toegesneld 
om ons af te houden. Driemaal was 

ook dit keer scheepsrecht en eindelijk 
voeren we deze keer met het schip 
de haven uit en de Grote Plas op, de 
mensen op het terras hoofdschuddend 
achterlatend.

Overstag
Ik nam het roer over van Hans, die 
helemaal klaar was met zeilen. Op de 
terugweg naar Ottenhome werd er niet 
veel meer gesproken. Iedereen dacht 
erover na wat nu wel een giek kon zijn 
en hoe je overstag zou moeten gaan.

Rob van den Hurk
r.vandenhurk@planet.nl

Een zeiltochtje in 1967
Zaterdag 24 juni 1967 beslo-
ten zes leden van de Utrecht-
se volleybalvereniging DPC 
(Annie Bakker, Marjo de Bie, 
Ria Jansen, Jacky Bakker, 
Hans Pouw en ondergeteken-
de), de voor zondag geplande 
zeiltocht op de Loosdrechtse 
Plassen af te gelasten, omdat 
de zeilboten allemaal waren 
verhuurd. In plaats ervan 
zouden we gaan zonnen aan 
en zwemmen in het Amster-
dam Rijnkanaal bij Oog in Al, 
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Onderweg in de zeilboot

Opa vertelde het aan mij en ik had wel 
een idee. “Zullen we naar dat grote 
Zweedse woonwarenhuis gaan en een 
bureau voor hem kopen. Joh, dan kan 
hij lekker op zijn kamer bouwen en 
wordt hij niet meer gestoord. Da´s 
toch een leuke verrassing voor hem!”, 
zei ik enthousiast. Opa had zo zijn 
bedenkingen, maar ging toch overstag, 
op naar Ikea dus. We hadden onze 
wandelschoenen aan, want je moet 
daar een afstand afleggen waar je stap-
penteller van op hol slaat. Caelum was 
onze gids en volgde de pijlen op de 
grond. “Hierheen en dáár is nóg een 
pijl!” Hij had er schik in. Op een gege-
ven moment zagen we hem niet meer, 
maar roken hem wel. Poepbroek!!! 
Zoek de toiletten, lopen, lopen, lopen, 
links om, rechts om, kind op het aan-
kleedkussen, schoenen uit, broek uit, 
stinkie stankie weg en dóór! Opa stond 
al te wachten bij de bureau´s. Hij had 

er al een uitgezocht en we besloten 
er ook maar meteen een stoel bij te 
nemen. Lopen, lopen, lopen, zoeken 
in de schappen en toen……passen en 
meten om de dozen nog in de auto te 
krijgen. Het ging net, maar de eerste 
zweetdruppels van die dag liepen met 
straaltjes langs opa´s snor.

Thuis aten we een broodje, Caelum 
ging naar bed en opa ging op z´n 
gemakkie in de tuin aan het monteren. 
Handleiding erbij en gáán…….dach-
ten we. Maar zo makkelijk was het 
toch niet. Schroefjes, moertjes, plank-
jes, geleiders, linksom, rechtsom, pas-
sen en meten, eerst nog rustig lezen, 
nóg een keer. “Het klopt niet” hoorde 
ik al een paar keer. Hoofdschuddend, 
zwetend en licht geïrriteerd stond die 
lieve opa met de bouwtekening in 
zijn hand naar de berg onderdelen te 
kijken.

Ondertussen was het tijd Darren van 
school te halen. Opa ging even weg 
van zijn klus, misschien had hij er 
daarna een betere kijk op. Na een 
poosje kwam hij terug en samen met 
Darren kwam hij de tuin in. “Kijk eens 
wat we voor je hebben gekocht, EEN 
BUREAU!!!”
Darren zag de berg onderdelen liggen 
en begon te lachen. “Wat gaaf, maar 
dat moet het nog worden hè opa!” Opa 
vertelde dat hij niet zo heel goed was 
in het lezen van de handleiding. Dar-
ren stond erbij, bekeek het boekje en 
zei: “Je bent ook al véél te ver in het 
boekje, eigenlijk ben je pas hier!” Om-
dat er een harde wind stond, had opa 
een goed excuus, de blaadjes waren 
verder gewaaid en daarom kwam hij er 
niet meer uit. Hoofdschuddend stond 
Darren naast opa en gaf aanwijzingen 
hoe hij verder moest. Broertje Caelum 
stond er met zijn handen in zijn zij 
naast en gaf opa ook aanwijzingen. En 
ik had te doen met die lieve opa, hij 
deed het toch maar weer. Mijn idee, 
maar hij moest het uitvoeren.

Uiteindelijk kwam het goed en werd 
het bureau met de stoel op een mooi 
plekje in Darren´s slaapkamer gezet. 

De week erop stond Darren te trappe-
len om ons het eindresultaat van zijn 
bouwwerk te laten zien. “Tadáááá”, 
zei hij vol trots, “opa kijk, zó doe je 
dat! Maar opa, jouw bouwwerk is 
ook mooi hoor, al moest ik je er wel 

een béétje bij 
helpen!”

Irene Kraaijen-
hagen

Opa kijk, zó doe je dat!
Maandag, oppasdag, ´verzin eens iets´-dag. Opa Cor had Darren 
naar school gebracht en broertje Caelum zat op de bank te wach-
ten op wat we vandaag eens met hem zouden gaan doen. Darren 
had onderweg naar school aan opa verteld dat hij al een eind op 
weg was met het bouwen van zijn Lego brandweerkazerne, maar 
dat hij die zo graag op zijn slaapkamer wilde afmaken. “Caelum 
wil steeds meehelpen, maar dan gaat álles weer door elkaar!”, 
zei hij.
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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.

 
 

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.  
 

voorlichtingsavond

protheses
voor de heup

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

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc ben ik – Rob

Op de voorlichtingsavond op maandag 7 oktober vertel ik u 
over de oorzaak van artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze 
verergeren en hoe ze te verhelpen zijn met zowel niet-operatieve 
behandelingen als operatieve behandelingen. Zo weid ik uit over
de verschillende prothese materialen en operatietechnieken

 (voorste benadering en achterste benadering). 

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

Rob Sollie
Orthopedisch Chirurg

Annatommie mc UtrechtMaandag 7 oktober
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

Sollie – gespecialiseerd in het plaatsen van heupprotheses.

voorlichtingsavond

protheses
voor de heup

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

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc ben ik – Jes-
se Berger – gespecialiseerd in het plaatsen van heuppro-
theses. Op de voorlichtingsavond op maandag 7 oktober 
vertel ik u over de oorzaak van artroseklachten, hoe u 
voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn 
met zowel niet-operatieve behandelingen als operatieve 
behandelingen. Zo weid ik uit over de verschillende

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

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

Jesse Berger
Orthopedisch Chirurg

de medisch specialist in beweging

Annatommie mc ApeldoornMaandag 7 oktober
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Steenbokstraat 33
7324 AZ Apeldoorn

voorlichtingsavond

protheses
voor de heup

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

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc ben ik – Rob

Op de voorlichtingsavond op maandag 7 oktober vertel ik u 
over de oorzaak van artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze 
verergeren en hoe ze te verhelpen zijn met zowel niet-operatieve 
behandelingen als operatieve behandelingen. Zo weid ik uit over
de verschillende prothese materialen en operatietechnieken

 (voorste benadering en achterste benadering). 

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

Rob Sollie
Orthopedisch Chirurg

Annatommie mc UtrechtMaandag 7 oktober
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

Sollie – gespecialiseerd in het plaatsen van heupprotheses.



Ik werkte als werkstudent bij het 
distributiecentrum van de HEMA aan 
de Atoomweg, schuin tegenover dat 
haventje (daar staat het nog altijd). Ik 
moest daar de hele dag in een kantoor 
boven bonnetjes uitzoeken en checken, 
samen met iemand die heel erg op me 
leek. We werden vaak verwisseld.

Gigantische knal
Het was inderdaad in de lunchpauze, 
die gigantische knal. We schrokken 
ons wild, dachten niet meteen aan 
een atoombom, maar mijn collega 
rende met verwilderde ogen in paniek 
naar de uitgang. Intussen bleken de 
rolluiken voor het laden en lossen op 
de begane grond naar buiten gedrukt 

te zijn. Niet naar binnen, zoals je zou 
verwachten. Dat kwam doordat de 
drukgolf van de ontploffing een onder-
druk rond het gebouw veroorzaakte, 
waardoor de druk binnen groter was.

Granaten in het gras
Vlak in de buurt en tegenover de Kern-
haven stond een enorme gashouder 
van het GEVU, die achteraf gelukkig 
niet geraakt bleek te zijn.
Gewoonlijk ging ik vanuit de bin-
nenstad per fiets naar mijn werk met 
een fietspontje over het Amsterdam-
Rijnkanaal. Dat was korter. Na die 
ontploffing kon dat niet, maar ik kon 
wel vlak langs de plek des onheils fiet-
sen. Inderdaad lagen de granaten in het 
gras. De helft van het kruitschip was 
door de ontploffing vanuit het water de 
wal op geslingerd.

Aandenken
Stukken van het schip lagen her en der 
tussen de grassprieten. Eén stuk heb 
ik toen als aandenken meegenomen en 
dat ligt nog steeds bij mij thuis op de 
schoorsteenmantel.

Niels Bokhove
N.W.Bokhove@inter.nl.net

Ontploffing kruitschip
De herinneringen van Ton van der Heijden in De Oud-Utrechter 
18 brengen mij meteen terug naar diezelfde 12de juni 1967, de 
ontploffing van het kruitschip op Lage Weide.
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Het ontplofte kruitschip (foto: Niels Bokhove)

Het fenomeen Rijpot bestond kennelijk 
honderd jaar geleden al. Op bijgaande 
foto van voor 1930 zien we de Vrouwen-
rijpot uit de Zeven Steegjes. De dame 
rechts op de foto is mijn oma, Koos Rol-
vink. Van de andere dames en de koetsier 
ken ik geen namen, maar misschien weet 
iemand anders nog iets te melden over 
deze foto. Het is opmerkelijk dat deze 
dames geen heren nodig hadden bij hun 
dagje uit. Dit waren Dolle Mina’s pur 
sang. Uitzondering was de koetsier van 
de Jan Plezier, die een beetje treurig voor 
zich uit zit te kijken. Zo te zien waren de 
dames geen katjes om zonder handschoe-
nen aan te pakken, ze hadden zelfs een 
vrouwelijke accordeonist aan boord.

Op de tweede foto zien we Vischver-
eeniging de Vriendschap uit het Wijk C. 
Ook zij hadden een Rijpot. Hoe ze naar 
het bos zijn gegaan weet ik niet, maar de 

heren hadden zelfs een heel orkest mee-
genomen. Op deze foto, ook van voor 
1930, staat rechts naast het vaandel mijn 
opa van moederskant. Dirk de Ruijter, 
die toen op het Kroonhof woonde.
De muzikanten dragen allemaal hun 
eigen hoofddeksel en de visvrienden 
onderscheiden zich met hun witte petten. 
Van een ontroerende schoonheid is hun 
karretje met een vis. Leuke kleine wiel-
tjes eronder en een trektouw. Ik vraag me 
af wie van de heren dat karretje mocht 
voorttrekken.

Rijpotten, een fenomeen dat jammer ge-
noeg is verdwenen. Dat stukje saamho-
righeid zouden we heden ten dage goed 
kunnen gebruiken.

Frans Rolvink
fransrolvink4@gmail.com

Rijpot
Het artikel ‘Met de bus naar onbekende bestemming’ in De Oud-
Utrechter van 6 augustus bracht mij op het idee eens in mijn 
archief te gaan speuren. En met resultaat.

Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover 
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden 
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as 
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een 
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat 
nabestaanden die de wensen van de overledene 
naleven, mooie en waardevolle herinneringen 
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers 
precies wat de laatste wens van de overledene 
was. Dat komt het rouwproces ten goede. 
Maar ook fi nancieel kan het regelen van uw 
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw 

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

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

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

Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u 
vragen of opmerkingen? 
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar. 

voor het maken van een afspraak.  
 
Pierre van Kooten
Directeur

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

Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het 
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw 
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen

U kunt mijn collega’s en mij bellen op  
030-29 66 666 voor meer informatie of 

Aandenken op de schoorsteenmantel
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Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

 
 

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

 
 

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

Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek 
bij u thuis

- Besparing erfbelasting
- Wat te doen bij handelingsonbekwaamheid

- Besparing eigen bijdrage wet langdurige zorg

In samenwerking met de notaris in de regio

info@testamentenplan.nl  
0623619213

www.testamentenplan.nl

Wij kopen uw Vastgoed                     
Snelle afwikkeling!

Verhuurd | Onverhuurd |
Gebreken geen probleem

T. 085-0030120
E. aankoop@syvalo.nl

De Bijbel is hier onze leidraad. Deze avonden worden gehouden op 1 en 29 oktober 
en op 26 november in de vergaderruimte van de Hersteld Apostolische Zendingkerk, 

Herenweg 7, 3513 CA Utrecht. Aanvang 20:00 uur. Einde 22:00 uur. 

Info/aanmelding: gdvandekraats@live.nl of 0317 - 420 316.   

U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Bijbel Avonden 
met als thema: ‘Komt tot de bruiloft’.  

Herenweg 7, 3513 CA Utrecht. Aanvang 20:00 uur. Einde 22:00 uur. 

Info/aanmelding: gdvandekraats@live.nl of 0317 - 420 316.   

Gecombineerd verbruik: 1,1 - 3,6 (l/100 km) / 27,8 - 90,9 (km/l); CO2 - emissie: 26 - 85 (gr/km). Gecombineerd verbruik elektrisch: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruik-
gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de 
oude NEDC-testmethodiek en de waarden voor gecombineerd elektrisch verbruik zijn overeenkomstig aan de WLTP-testmethodiek. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Zie voor kosten en voorwaarden www.
hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Levering in 2019 is op basis van beschikbare landelijke voorraad en er kunnen geen rechten aan worden verleend. Op = Op. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op 
Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl 

Hyundai Wittenberg Utrecht: Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216

De nieuwe Hyundai IONIQ is er. De enige auto met maar liefst drie verschillende aandrijflijnen. Dat maakt de IONIQ bijzonder 
energiezuinig. Het unieke design, de vooruitstrevende technologieën en de strakke, hoogwaardige afwerking maken de IONIQ 
dan ook een genot om in te rijden. Kom nu bij ons langs, maak een proefrit en ontdek welke IONIQ het beste bij je past. 
De toekomst is elektrisch. Kom verder.

De nieuwe IONIQ Electric, Hybrid en Plug-in.

De nieuwe Hyundai IONIQ.

Eén auto, 
drie aandrijflijnen.

Hyundai IONIQ Hybrid.
€ 26.995 
Inclusief € 1.000 SmartTech bonus.

Hyundai IONIQ Electric.
Vanaf € 36.995 
4% Bijtelling. Nog dit jaar leverbaar!

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid.
€ 31.695 
Inclusief € 1.000 SmartTech bonus.

Gra  s workshop voor
 inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit 
als u met pensioen gaat?

U Centraal biedt een workshop voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

Gra s bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

     
      

Met gra  s U Map

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

U Centraal biedt een bijeenkomst voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |
Met gra  s U Map

Meer informatie en aanmelden?  
Ga naar

www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen
of bel met 06 - 23 33 58 93 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| Scheiding | Pensioen | Kind krijgen |

| Overlijden partner | 18 worden | Met gra�s U Map

U Centraal biedt een bijeenkomst 
Financiën voor mensen die te maken 
hebben met de volgende veranderingen  
in hun leven: 

          16 oktober 
Gra�s bijeenkomst 

     
Financiën voor inwoners 

 
      

van Utrecht 

Gaat u de komende 10 jaar met pensioen of zal u AOW gaan krijgen? Dan is dat een nieuwe 
fase in uw leven waarbij veel dingen zullen veranderen. Ook op financieel gebied.  
Wat betekent het pensioen bijvoorbeeld voor uw inkomsten en uitgaven? Hoeveel geld 
heeft u straks te besteden en wat denkt u eigenlijk nodig te hebben? Kunt u eventueel ook 
eerder met pensioen gaan? De bijeenkomst wordt gehouden op 16 oktober. 



De titel ‘Kinderen van Versteeg’ slaat 
op de geheime code die NS met het 
verzet en de Nederlandse regering 
in ballingschap had afgesproken. 
Dit voor het geval het Nederlandse 
spoorbedrijf het treinverkeer moest 
stilleggen om een geallieerde invasie 
te ondersteunen. De code luidde voluit 
‘De kinderen van Versteeg moeten al-
len onder de wol’. Met Versteeg werd 
waarnemend NS-directeur Willem 
Hupkes bedoeld, zijn kinderen waren 
alle medewerkers van NS.

De spoorwegstaking van 1944
Op 17 september 1944 riep de Ne-
derlandse regering via Radio Oranje 
alle spoorwegmensen op hun werk 
neer te leggen. Doel daarvan was de 
geallieerde operatie ‘Market Garden’, 
die op diezelfde dag was begonnen, in 
militair opzicht te ondersteunen. Zon-
der spoorwegen zouden de Duitsers 
hun militaire materieel en soldaten 
niet op tijd kunnen vervoeren. De 
bevrijding van Nederland zou nog 
maar een kwestie van weken of zelfs 
dagen zijn. Niets bleek minder waar. 

Hoewel meer dan 30.000 spoorweg-
mensen hun werk neerlegden, kregen 
de Duitsers de treinenloop al na ruim 
een week min of meer op gang. Het 
militair effect van de staking was daar-
door gering. De geallieerden wisten 
Nederland ten zuiden van de rivieren 
weliswaar te bevrijden, maar Noord- 
en West-Nederland bleef in Duitse 
handen. Dat de bezetting, en daarmee 
de spoorwegstaking, nog bijna acht 
maanden zou duren, had niemand van 
te voren kunnen vermoeden.

Directeur Hupkes
Toen de Nederlandse regering 
in ballingschap zondagavond 17 
september via Radio Oranje een 
algemene staking van het spoorweg-
personeel uitriep, stond waarnemend 
NS directeur Willem Hupkes net op 
de golfbaan. Hij hoorde het nieuws 
pas bij thuiskomst. Hupkes vertrok 
direct naar zijn onderduikadres in 
Maartensdijk. Onder de valse naam 
van dokter Huisman hield hij hier tot 
de bevrijding op 5 mei 1945 praktijk. 
Zijn patiënten waren in werkelijkheid 

koeriers, collega’s en verzetslieden. In 
de collectie van het museum bevindt 
zich een foto van de plek waar ‘dokter 
Huisman’ spreekuur had: in de badka-
mer van zijn onderduikadres.

Gevolgen spoorwegstaking
De spoorwegstaking had ingrijpende 
gevolgen voor de gehele Nederlandse 
bevolking. Allereerst werden de reis-
mogelijkheden door het wegvallen 
van het treinverkeer enorm beperkt, 
wat ook bij het verzet tot minder 
bewegingsvrijheid leidde. Alleen ver-

voer per fiets of per steeds zeldzamer 
wordende auto was nog mogelijk. 
Belangrijker nog was dat de voedsel-
voorziening in Noord- en West-
Nederland in gevaar kwam, doordat er 
geen treinen reden die voedsel konden 
vervoeren. Ook het kolenvervoer met 
het inmiddels bevrijde zuiden van het 
land was niet meer mogelijk.
Als wraakactie voor de spoorwegsta-
king verbood Seyss-Inquart, de Duitse 
Rijkscommissaris in Nederland, het 

goederenvervoer per schip. Nadat 
dit embargo half oktober werd 
opgeheven, kwam de voedselvoor-
ziening maar heel langzaam op gang. 
Door de strenge winter bevroren 

tot overmaat van ramp de rivieren en 
was de scheepvaart alsnog weken-
lang uitgesloten. Gevolg hiervan is 
de beruchte hongerwinter, die naar 
schatting 20.000 mensen in het westen 
van het land het leven heeft gekost. 
Ondanks deze verstrekkende gevolgen 
riep de regering in Londen stakers en 
de Nederlandse bevolking steeds op 
vol te houden.
Daarmee kreeg de Spoorwegstaking 
vooral een moreel effect als verzet 

tegen de Duitse overheerser.

Omdat de Spoorwegstaking niet op 
zichzelf staat en alleen in bredere 
context begrepen kan worden, staat in 
‘Kinderen van Versteeg’ de rol van NS 
in de Tweede Wereldoorlog centraal. 
De presentatie start in 1939, toen de 
spoorwegen in Nederland een belang-
rijke rol speelden bij de mobilisatie. 
Via de kortdurende oorlogsdagen van 
10 tot 15 mei, de capitulatie, bezetting, 
Jodentransporten en spoorwegstaking 
worden diverse dilemma’s, keuzes 
en sleutelmomenten uitgelicht. Deze 
thema’s worden in de tentoonstel-
ling verbeeld met voorwerpen en 
documenten uit de museumcollectie, 
met gebruik van zoveel mogelijk 
persoonlijke verhalen en een aantal 
bruiklenen. Eerder, in 2013, opende 
het Spoorwegmuseum ‘Beladen trei-
nen’, waar dieper werd ingegaan op de 
deportaties per trein van Joden, Roma 
en Sinti. Deze expositie blijft open, 
evenals de website www.beladentrei-
nen.nl.

 

Op 17 september 2019 is het precies 75 jaar geleden dat de 
Nederlandse regering in Londen de spoorwegstaking onder het 
NS-personeel uitriep. Aanleiding voor het Spoorwegmuseum een 
kleine vaste presentatie en website over de Nederlandse spoorwe-
gen in de Tweede Wereldoorlog te maken. De presentatie krijgt de 
naam ‘Kinderen van Versteeg’. Het museum toont affiches, foto’s, 
panelen, medailles en andere kleine objecten uit de oorlog. Alle 
informatie komt ook op www.kinderenvanversteeg.nl.
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Vanaf deze week levert ook het Spoorwegmuseum in Utrecht een maandelijkse bijdrage aan De Oud-
Utrechter. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee, omdat Utrecht de stad is van de spoorwegen en dat 
zowel in de stad als daar buiten z’n sporen heeft nagelaten. We hopen dat we weer veel (oud-)Utrechters 
plezier doen met deze aanwinst voor ons blad!

Een spoorbeambte hijst de waarschuwingsvlag Lodewijk. De L van Lodewijk stond voor luchtgevaar

Kinderen van Versteeg: 
spoorwegen in Tweede Wereldoorlog

Hupkes op zijn onderduikadres
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Prachtige koorzang van Utrechts Byzantijns Koor in IJsselstein
Heeft u dat ook? Als de dagen korter worden, de bladeren vallen en de kaarsen weer gaan branden, dat gevoel 
van saamhorigheid? Elkaar opzoeken, bijvoorbeeld in een prachtig kerkgebouw. Dé ruimte als het gaat om religie, 
spiritualiteit en zingeving. De komende maanden zullen vele kerken zich extra kunnen verheugen op de komst van 
allerlei soorten luisteraars. “Omdat het daar zo mooi klinkt.” Laat u daarom verrassen en kom naar de Nicolaas 
Basiliek, aan de Nicolaasstraat 12 te IJsselstein. Zondag 6 oktober aanstaande om 14.30 uur begint daar in een 
prachtige kerk een prachtig concert van het Utrechts Byzantijns Koor (zie ook elders op deze pagina’s).

 

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).
 

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Donderdag 19 september
 
Zomerconcert met Braziliaanse klanken
Donderdag 19 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 program-
ma 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.
kamerkoordallure.nl

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september
 
Jaarlijkse expositie Maarssense kunstschilders
De jaarlijkse expositie van Maarssense kunstschilders begint vrijdag 27 september om 16.00 uur. 
Presentatie en verkoop van de nieuwste schilderijen; heel divers in stijl en techniek 27 sept.: 16.00 
tot 19.00 uur, 28 en 29 sept.: 11.00 tot 17.00 uur. Locatie: De Draak, Langegracht 45, Maarssen. 
Gratis entree. Info: www.maarssensekunstschilders.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. Wil-
librordkerk is aan de Minrebroederstraat 21, 
Utrecht. Aanvang; 20.15 uur. Voorverkoop 
€15 via www.cappellagabrieli.nl
 
Prettig Lopen Dag
Een uitgebreide, vernieuwde collectie comfor-
tabele schoenen, laarsjes, wandelschoenen, 
outdoorlaarzen, pantoffels etc. presenteert de 
Prettig Lopen Winkel van House of Outdoor 
& Optics op zaterdag 28 september van 
10.00 tot 17.00 uur tijdens een feestelijke 
Prettig Lopen Dag. Deze dag kunt u proeflo-
pen op de fantastische Xsensible Stretchwal-
kers. Voor een kort vrijblijvend advies van 
register podoloog, medisch pedicure of een 
onderbeen- of voetmassage staat een deskundig team voor u klaar. Ook is er een leuke WIN-actie 
speciaal deze dag! Kom naar de Prettig Lopen Winkel, Diependaalsedijk 12 in Maarssen. Tel. 0346-
556166 www.prettiglopenwinkel.nl

Dinsdagen 1 oktober, 5 november en 3 december
 
Gratis kennismakingsworkshops Core Identity
Heartfelt Emotional Intelligence Consultancy van Sanne Hartveld geeft Workshops en trainingen 
aan werkenden en werkzoekenden om ze meer inzicht te geven over zichzelf en te werken naar een 
balans in lichaam en geest. Door middel van creativiteit, spel, lessen over keuzes en doelen als 
prioriteit, wil Sanne laten zien hoe je weet wie je bent. Hoe meer balans hoe zekerder je wordt, je 
fitter voelt en steviger in je schoenen staat. Met deze identiteitsontwikkeling kunt u in zes stappen 
werken naar een goede balans. Locatie: Regenboogkerk, Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum, zaal: 
Rood Data: 1 oktober, 5 november en 3 december 2019, dus elke eerste dinsdag van de maand! 
Tijd: van 10 - 12 uur ‘s morgens Meer informatie over de workshops: bel Bel 06-40414560 of 
06-36115488. Aanmelden kan via: https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen of http://
heartfeltidentity.com

Vanaf zaterdag 5 oktober
 
Nieuwe voorstelling 
‘BuitenGewoon’ van Stut 
Theater
Stut Theater heeft een nieuwe 
voorstelling: BuitenGewoon. Dit 
najaar op tournee door Utrecht: 
zoiets heeft u nog nooit gezien! 
De voorstelling gaat op 5 oktober 
in première in ZIMIHC theater 
Stefanus. Daarna volgt een tour-
nee langs allerlei buurthuizen en 
wijktheaters.
Toegang is €10 (met U-pas of 65+ 
slechts €5). Voor meer informatie, 
speeldata en kaartverkoop: www.
stut.nl of bel 030 2311801.
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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 onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desge-
wenst 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 verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of 
zelf met zorg verzameld. Het ligt er al 
jaren maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt 
veilinghuis MPO in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis 
en deskundig wil laten beoordelen, 
kan zonder afspraak tussen 10.00 
en 14.00 uur terecht bij de MPO, 
Energieweg 7 te IJsselstein.
 

Stut Theater toert door Utrecht met nieuwe voorstelling
BuitenGewoon is de nieuwe voorstelling van Stut Theater en speelt zich af in het circus. Sterker nog, u bent van 
harte welkom bij een freakshow, waar u ongegeneerd naar excentriekelingen en buitenbeentjes kunt loeren. U 
zult dankbaar zijn als u ze ziet, dat u gewoon normaal bent. Stut Theater maakt uit het leven gegrepen voorstel-
lingen. Dit komt doordat de spelers geen professionele acteurs zijn, maar mensen die hun eigen, waargebeurde, 
verhalen delen. Zoals Corrie: “Een buitenbeentje zijn, voelt soms veiliger. Want als je niet meedoet, kun je ook 
niet afgewezen worden.” (Zie ook elders op deze pagina).
 
Meedoen en kans op negen kaarten voor de jubileumvoorstelling
Iedereen die voor 30 oktober in negen secon-
den vertelt of uitbeeldt wat vrijheid voor haar 
of hem betekent, dit deelt op soldaatvanoran-
je.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 negenmaal 
twee kaarten voor een voorstelling van Sol-
daat 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 seconden durende video 
waarin zij vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Deze filmpjes van Edwin de Vries, Henriëtte 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.
 
Repair Café in Zorgcentrum Swellengrebel 
Vrijdag 20 september wordt er een Repair Café gehouden in Zorgcentrum Swellengrebel. Handige vrijwilligers 
repareren allerlei spullen: van waterkoker tot schemerlamp, van wekker-radio tot cd-speler. Ook mechanisch 
werkende apparaten en kleine meubelstukken worden onder handen genomen. Aan rollators, fietsen, kleding en 
huishoudtextiel worden eenvoudige reparaties verricht. Repair Café Swellengrebel is toegankelijk voor iedereen. 
Geheel gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Repair Café Swellengrebel, vrijdag 20 
september, 14.00 - 15.30 uur. Locatie: Zorgcentrum Swellengrebel (Recreatiezaal), Burg. Fockema Andreaelaan 
100 (Utrecht-Oost). Meer informatie via e-mailadres repaircafeutrecht@gmail.com of 06-16775696.
 

Zondag 6 oktober

Concert Utrechts Byzantijns Koor in Nicolaas Basiliek
In de Nicolaas Basiliek aan de Nicolaasstraat 12 in IJsselstein geeft het Utrechts Byzantijns Koor 
zondag 6 oktober een najaarsconcert. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten à 12 euro inclusief drankje 
in de pauze, te reserveren via mail: info@utrechtsbyzantijnskoor.nl of op het voorverkoopadres 
Dhr.W.van den Ordel, Veerschipper 4, IJsselstein, 030-6883893 vanaf 17 september aanstaande. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar op de concertdag bij de ingang van de kerk voor zover beschikbaar.. 
De kerk is geopend vanaf 13.45 uur. Neem vooral ook uw vrienden, familie en kennissen mee.

 

Wandel mee tegen kanker bij dieren
Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) organiseert in samenwerking met Kasteel 
Amerongen op zondag 6 oktober de Hondenwandeling “Hart voor Kanker”. Het evenement staat in 
het teken van de strijd tegen kanker bij dieren. De opbrengsten van deze dag komen volledig ten 
goede aan kankerbestrijding bij dieren. Inschrijven kan nog tot en met 30 september. De start van 
de wandeling is nabij Kasteel Amerongen. Dit jaar wandelen de deelnemers via de uiterwaarden, 
het knusse bos en de authentieke kasteeltuin van Kasteel Amerongen. De route is ongeveer 5km. 
Onderweg is de mogelijkheid tot het drinken van een kop koffie met iets lekkers voor baas en 
hond. Daarnaast zijn er diverse informatieve stands, waaronder een stand van het NKFD. Kasteel 
Amerongen staat dit najaar door hun themarondleiding “Deftige Dieren” volledig in het teken van 
dieren. Dit was voor het NKFD doorslaggevend om dit jaar de wandeling rondom Kasteel Ameron-
gen te organiseren. Meer informatie over het Nederlands KankerFonds voor Dieren vindt u op 
www.nkfd.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 ge-
vraagd 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 jubileumvoorstelling. 
Iedereen die in 9 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 1 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. Info: 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.

Dinsdag 17 september 2019 9pagina

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: José Gouweleeuw 030-8200570 | Esmay Hoekman 030 - 8200570
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Zeer ernstige verkeershinder A12  
Galecopperbrug Utrecht
Gedeeltelijke afsluiting vanaf knp. Oudenrijn richting Arnhem

Donderdag 26 september 21.00 uur tot vrijdag 8 november 05.00 uur

Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800-8002.

Kijk voor meer informatie op
rijkswaterstaat.nl/a12galecopperbrug of scan 
de QR-code hiernaast met uw smartphone.

Utrecht

Houten-Oost18A

KNOOPPUNT
OUDENRIJN

KNOOPPUNT
EVERDINGEN

KNOOPPUNT
LUNETTEN

KNOOPPUNT
RIJNSWEERD

Vleuten

Bunnik

Driebergen-
Rijsenburg

Houten

Harmelen

Montfoort

IJsselstein

Vianen

Zeist

Nieuwe-
gein

A12

A12

A28

A27

A27
A2

A2

Nieuwegein 9

Utrecht-Centrum8

Papendorp8A

Nieuwegein

17

16

Kanaleneiland

N408

N421

Amsterdam

Breda Den Bosch

D
en

 H
aa

g

Hilversum

Arnhem

Breukelen

Woerden

Utrecht

Houten-Oost18A

KNOOPPUNT
OUDENRIJN

KNOOPPUNT
EVERDINGEN

KNOOPPUNT
LUNETTEN

KNOOPPUNT
RIJNSWEERD

Vleuten

De Bilt

Bilthoven
Soesterberg

Bunnik

Driebergen-
Rijsenburg

Houten

Harmelen

Montfoort

IJsselstein

Vianen

Zeist

Nieuwe-
gein

A12

A12

A28

A27

A27
A2 

A2

Nieuwegein 9

Utrecht-Centrum8

Papendorp8A

16Nieuwegein

17Kanaleneiland

N408

N421

Amsterdam

Breda Den Bosch

D
en

 H
aa

g

Hilversum

Am
ersfoort

Arnhem

= omleidingsroute = lokale omleidingsroute = afsluiting= gedeeltelijke afsluiting



20192019

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

VRIJE TIJD WONEN ETEN

Verse gerechten voor thuis

Stel zelf uw gerechten samen

Wekelijks wisselend assortiment

Verschillende diëten

Persoonlijk thuisbezorgd door Harm

Uw contactpersoon in 
uw regio is:
Harm Menkhorst
010-82 00 888
rotterdam@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/rotterdam
www.facebook.com/etenmetgemak

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTĲ DEN: 

€14,95
Gevarieerd en lekker eten is belangrĳ k om fi t en vitaal te 
blĳ ven. Maar wat als het (tĳ delĳ k) niet meer zelfstandig 
lukt om een verse maaltĳ d te bereiden of u weinig 
tĳ d heeft? Dan zĳ n de maaltĳ den van Eten met gemak 
Rotterdam een uitkomst. Bereid met verse ingrediënten 
en persoonlĳ k bĳ  u thuisbezorgd door Harm Menkhorst.

“Uniek aan de maaltijdservice is dat je de maaltijden 

volledig zelf kunnen samenstellen”, vertelt Harm, die 

wekelijks koelverse maaltijden bezorgt in Rotterdam. “Zo 

bepaalt de klant zelf wat hij of zij wil eten. Bovendien 

zijn de gerechten een week houdbaar in de koelkast”. 

Ook wanneer u een dieet volgt of liever vegetarisch eet, 

bent u bij Eten met gemak aan het juiste adres. 

U kunt vrijblijvend een proefbox bestellen van 

3 gerechten voor maar € 14,95, die door Harm gratis 

wordt thuisbezorgd. Bestellen kan door contact op te 

nemen met Harm via 010 - 820 08 88 of

rotterdam@etenmetgemak.nl.
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in verschillende landen. Hierdoor kunt u zoveel 
verschillende indrukken opdoen in een korte peri-
ode, dat uw vakantie gegarandeerd een onverge-
telijke ervaring wordt. Buiten deze bestemmingen 
kunt zich aan boord perfect vertoeven met de vele 
faciliteiten. Cruiseschepen zijn er in alle soorten 
en maten en geschikt voor jong en oud.

     Laat u inspireren 
Op zoek naar een cruise voor het hele gezin, een 
exclusieve reis met gala-avonden of heeft u nog 
geen idee? Onze cruisespecialisten kennen de 
bestemmingen en schepen als geen ander en kun-
nen u dus overal wat over vertellen. Zowel voor 
de oriënterende persoon als 
de persoon met specifi eke 
wensen is alle informatie en 
inspiratie op de Cruise Tra-
vel beurs te vinden! Voor 
nóg meer inspiratie kunt 

u ook op zoek naar één van de ervaren frequente 
‘cruisers’, die al vele cruises met Cruise Travel 
hebben gemaakt en u hier met alle liefde alles 
over vertellen.

  Als kers op de taart; alleen tijdens uw bezoek aan 
de beurs profi teert u van exclusieve beursaanbie-
dingen en acties.

    Graag verwelkomen we u op zaterdag 2 en 
zondag 3 november 2019 tussen 10.00-17.00 
uur in Leerhotel het Klooster. U kunt zich gratis 
inschrijven op www.cruisetravel.nl/ct-beurs   

 Exclusieve Cruise Travel beurs   
  Wat er zo fantastisch is aan cruisen? 
Dat ontdekt u op de Cruise Travel 
beurs! Kom op 2 of 3 november 2019 
naar Leerhotel het Klooster in Amers-
foort voor alle informatie. Laat één van 
onze cruisespecialisten onze passie 
voor cruisen bij u overbrengen. Een 
cruisevakantie is genieten voor ieder-
een, wij vertellen u graag waarom én 
hoe leuk cruisen is! 

  De plek waar u écht tot rust kunt komen is op va-
kantie. Die plek hoeft niet één specifi eke locatie te 
zijn, dat wordt bewezen door een cruisevakantie. 
Een cruise neemt u mee langs de leukste havens 

    

    

    

    

Uw kunstgebit verdient de 
zorg van een Tandprotheticus
Indien tanden (gedeeltelijk) ontbreken,
kunnen wij balans tandtechniek de voor 
u meest geschikte oplossing aanreiken.

Onze specialisaties
  Aanmeten/vervaardiging gebitsprothese 
  Implantaat gedragen prothese (klikgebit)
  Reparatie en pasmaken bestaande prothese

Balans Tandtechniek
Telefoonnr.: 030 670 16 22

Pablo Picassostraat 103,
3544 NX Utrecht
mail@balanstandtechniek.nl
www.balanstandtechniek.nl

Uw kunstgebit verdient de
zorg van een Tandprotheticus
Indien tanden (gedeeltelijk) ontbreken,
kunnen wij balans tandtechniek de voor
u meest geschikte oplossing aanreiken.

Onze specialisaties
3	Aanmeten/vervaardiging 
 gebitsprothese
3	Implantaat gedragen 
 prothese (klikgebit)
3	Reparatie en pasmaken 

Otolift traplift dankzij 
modulariteit volledig 
herbruikbaar en duurzaam
Eén traplift die een oplossing biedt voor vrijwel iedere trap. Met deze gedachte ont-
wikkelde Koninklijke Otolift Trapliften de innovatieve Otolift Modul-Air: een traplift 
die opgebouwd wordt uit verschillende raildelen, waardoor hij gemakkelijk toegepast 
kan worden in uiteenlopende trapsituaties. Deze modulaire opbouw maakt de traplift 
niet alleen duurzaam, maar het zorgt tevens voor een superkorte levertijd.

Werd een traplift voorheen nog 
volledig op maat gemaakt, tegen-
woordig is het een kwestie van 
vooraf geproduceerde raildelen 
combineren met stukken die, in-
dien nodig, specifiek voor de klant 
op maat gemaakt zijn. De produc-
tie van een traplift blijft weliswaar 
maatwerk, maar de invulling ervan 
is doeltreffend veranderd. Een 
bijkomend voordeel van de modu-
laire opbouw is de flexibele inzet-

baarheid van de traplift; plaatsing 
is mogelijk aan de buiten- of bin-
nenzijde van trappen met bochten 
én wenteltrappen.

100% herbruikbaar
Om een zo lang mogelijke levens-
duur te garanderen, bestaat de 
Otolift Modul-Air uit duurzame en 
slijtvaste materialen. In combinatie 
met de modulariteit zorgt dit er-
voor dat de traplift 100% herbruik-

baar is. Ingenomen trapliften wor-
den, na een volledige inspectie en 
een grondige schoonmaakronde, 
gereconditioneerd. Dit betekent 
dat de stoelen, afhankelijk van de 
door de klant bestelde uitvoering, 
voorzien worden van nieuwe be-
kleding en dat de raildelen hele-
maal opnieuw gecoat worden met 
een milieuvriendelijke en duurza-
me poedercoating. Zo ontvangt 
de klant altijd een tweedehands 
traplift die zo goed als nieuw is. En 
omdat deze door de fabrikant ge-
plaatst wordt, voldoet de traplift 
te allen tijde aan de strenge kwa-
liteits- en veiligheidsnorm NEN-EN 
81-40 van het Nederlands Liftinsti-
tuut. 

Ook de andere traplift modellen 
van Koninklijke Otolift Trapliften 
worden zo duurzaam mogelijk ge-
produceerd. Zo bestaat de Otolift 
Two, het degelijke tweebuizen-
model, voor maar liefst 85% uit 

herbruikbare materialen en kan de 
Otolift Line, dé traplift voor rechte 
trappen, ook volledig opnieuw in-
gezet worden. 

Veiligheid
Tijdens het ontwerpproces van de 
Otolift Modul-Air is er tevens reke-
ning gehouden met de veiligheid 
van de gebruiker. Zo komt de trap-
lift automatisch en zachtjes tot stil-
stand wanneer er een obstakel op 
de trap ligt en kan de stoel zich zij-
waarts of achterwaarts naar boven 
en beneden bewegen, waardoor 
plaatsing al mogelijk is op trappen 
van minimaal zestig centimeter. 
Het ingebouwde noodprogram-
ma en de slimme accu-aandrijving 
zorgen ervoor dat de traplift ook 
bij stroomuitval gebruikt kan wor-
den. Deze zuinige accu heeft een 
vijf keer zo lange levensduur dan 

oudere accu’s, waardoor de Mo-
dul-Air ook in het gebruik zeer 
duurzaam is.

Duurzame beslissingen
Duurzaamheid is een belangrijk 
thema voor Koninklijke Otolift 
Trapliften; het weegt daarom al 
meer dan 25 jaar zwaar mee bij alle 
beslissingen die genomen worden. 
Zo rijden de meer dan honderd 
monteurs uit het hele land in zuini-
ge auto’s en wordt de productiehal 
van de fabriek verwarmd met rest-
warmte van de oven.  

Wilt u meer weten over de Oto-
lift Modul-Air? Vraag dan een 
gratis brochure aan of maak een  
geheel vrijblijvende afspraak om  
de mogelijkheden te bespreken.  
Kijk op www.otolift.nl of bel gratis 
naar 0800 444 770 6.
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speciale voetplaten.
Zaterdag 28 september Prettig Lopen Dag! Vele 
activiteiten o.a. podoloog, pedicure, masseur etc. 
Komt u ook? House of Outdoor & Optics / Prettig 
Lopen Winkel, Diependaalsedijk 12 in Maarssen, 
gratis parkeergelegenheid in de buurt. www.pret-
tiglopenwinkel.nl of bellen met 0346-556166.
Maandag en dinsdag gesloten.

centrum is gelegen aan winkelcentrum de Klop, 
naast de Lidl XXL.

U kunt Marbus ons terecht voor: gratis advies, 
protheses, klikgebitten, rebasing en reparaties. 
Ook zaterdags is het centrum op afspraak open.

De betere schoenenspeciaalzaak Tandprothetisch centrum Marbus
Dé speciaalzaak in Maarssen voor comfortschoe-
nen, wandelschoenen, laarzen, pantoffels, etc. 
investeert in kennis en samenwerking, om mensen 
met voetklachten nog beter van dienst te zijn. 
Er is een nieuwe najaarscollectie schoenen en 
laarsjes van gerenommeerde merken; Xsensible, 
Durea, GIJS, Solidus, Finn Comfort, Hartjes, 
Waldläufer, Mephisto en Verhulst! De collectie 
is met zorg geselecteerd op pasvorm, kwaliteit 
en uitstraling. Iedereen wil prettig lopen op goed 
passende schoenen met de juiste leest om licha-
melijke klachten te voorkomen. Alle schoenen 
met een uitneembaar voetbed dus geschikt voor 
losse inlegzolen. Deskundig gediplomeerd perso-
neel. U kunt een warmte-afdruk laten maken op 

Marbus Tandprothetisch centrum aan de Amazo-
nedreef 35 is voor Utrecht en omgeving al 40 jaar 
een begrip voor uw tandprothese of kunstgebit. 
Bereikbaar met buslijn 1. Samen met buurtmo-
biel bieden wij vervoer naar Marbus en terug 
naar uw huis binnen Overvecht aan. Het team 
garandeert voor u kwaliteit door de transparante 
samenwerking, overleg met u en uw wensen. 
Doordat Marbus zelf ook de techniek uitvoert zijn 
de wachttijden tot een minimum terug te brengen. 
Reparaties aan uw prothese en opvullen van uw 
prothese gebeurt op dezelfde dag van de afspraak.

Marbus heeft een rolstoelvriendelijke ingang en 
je kunt er gratis parkeren. Het tandprothetisch 

CRUISE  TRAVEL
cruise beurs

2019

Gratis
tickets

Altijd al willen 
    cruisen?

Laat u inspireren tijdens onze 
cruisebeurs in het weekend

 van 2 & 3 november 
in Amersfoort
Gratis tickets: 

www.cruisetravel.nl/ct-beurs

Altijd al willen Altijd al willen 
    cruisen?

Altijd al willen 
    cruisen?

Altijd al willen 

0341 - 37 11 37info@cruisetravel.nl
www.cruisetravel.nl

Handelsweg 42
3881 LS Putten

Adv. DeOudeUtrechter_Beurs_11_09.indd   1 10-09-19   17:16

PRETTIG LOPEN WINKEL
House of Outdoor & Optics 

Diependaalsedijk 12
Maarssen

0346-556166
www.prettiglopenwinkel.nl

Maandag en dinsdag gesloten

Gratis advies van podoloog, pedicure of een voet- of onderbeenmassage?

Kom zaterdag 28 september naar de 
PRETTIG LOPEN DAG!

Speciaalzaak voor 
comfortabele schoenen, laarsjes, 
pantoffels, wandelschoenen en 
outdoor-laarzen.

Deskundig advies

Gratis voetmeting, 
gratis voetafdruk

 

 

  

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
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Op 17 september 2019 is het precies 75 jaar geleden dat de Nederlandse regering in Londen de 
spoorwegstaking onder het NS-personeel uitriep. Dit is aanleiding voor het Spoorwegmuseum om een kleine 
presentatie en informatieve website over de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog te maken.

De titel van de presentatie slaat op de geheime code die NS met het verzet had afgesproken voor het geval 
het Nederlandse spoorbedrijf het treinverkeer stil moest leggen om een geallieerde invasie te ondersteunen. 

Deze code luidde voluit ‘De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol’. Met Versteeg werd 
waarnemend NS-directeur Willem Hupkes bedoeld, zijn kinderen waren alle medewerkers van NS. 

Het Spoorwegmuseum toont zijn collectie af� ches, foto’s, panelen, dagboekjes, medailles en andere kleine objecten 
uit de Tweede Wereldoorlog. Alle informatie wordt ook gepubliceerd op de website www.kinderenvanversteeg.nl

KINDEREN 
VAN VERSTEEG

SPO 1905 Kinderen van Versteeg advertentie 215 x 285_V2.indd   1 16-07-19   13:58
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eigen sanitair en alle privacy die u wenst.

Samen met u maken we afspraken over de zorg en 
hoe u uw leven wilt inrichten. Wilt u deelnemen 
aan activiteiten of zoekt u liever de gezelligheid 
van het restaurant?

Thuiszorg
Voor mevrouw Van den Bosch in Transwijk kwam 
wonen, kreeg ze thuiszorg, van het team Wijkzorg 
Transwijk van Vecht en IJssel. “Dat was heel 
prettig geregeld hoor. Ik kende de verpleegkun-
digen op den duur goed en zij 
mij ook. Dat is fijn, want dan 
kun je samen ook nog eens 
over iets anders praten dan je 
kwaaltjes en pillen slikken.”
Ze vond het wel moeilijk 
haar vertrouwde woning te 

verlaten. “Gelukkig werd ik fijn ontvangen in 
Transwijk. En ze kenden mij natuurlijk al, dat was 
heel prettig.”
Ondanks haar lichamelijke ongemakken, zit ze 
niet stil. “Er zijn hier zoveel mogelijkheden om 
van je oude dag iets moois te maken! Ik heb geen 
tijd me te vervelen! Ik ben laatst nog eens in mijn 
oude huis geweest. Maar dat stukje heb ik afgeslo-
ten. Nu ben ik híer thuis.”

Hoe wilt u wonen? En hoe wilt u uw zorg gere-
geld zien?
Bel voor meer informatie of een afspraak met de 
wijkverpleegkundige van Vecht en IJssel: (030) 
30 33 500.

Je thuis voelen en jezelf mogen zijn
Als thuis wonen geen optie meer is, is 
het fijn dat er een veilige plek is met 
goede zorg, waar je je thuis voelt en 
jezelf mag zijn. Vecht en IJssel biedt 
de zorg en ondersteuning die bij u 
past, zodat u leeft zoals u dat wenst 
en gewend bent, passend bij uw moge-
lijkheden.

Bent u afhankelijk van zorg en heeft u een zorgin-
dicatie, dan bent u welkom in onze appartementen 
voor Verzorgd Wonen in Utrecht (Transwijk en 
Zuylenstede) of IJsselstein (Ewoud). U woont en 
leeft in uw eigen comfortabele appartement, met 
een eigen woonkamer, een aparte slaapkamer, uw 

gebruik gemaakt worden van onze andere acti-
viteiten zoals het (Magic)bowlen en onze escape 
room ‘The Postoffice’. En uiteraard valt alles te 
combineren tot een steengrill- of pannenkoekenar-
rangement.

Heb jij binnenkort wat te vieren? Is het weer tijd 
voor een personeelsuitje? Of wil je wat leuks doen 
met het gezin? Kom een balletje slaan!

Houd ook onze website in de gaten: www.bison-
bowlingmaarssen.nl en/of volg ons op facebook: 
https://www.facebook.com/BisonBowlingMaars-
sen

Glow in the Dark
Bison Bowling Maarssen is ook in 
2019 weer volop aan het vernieuwen: 
in november dit jaar opent in het 
bowlingpaleis als eerste in de regio 
een waanzinnige Glow in the dark 3D 
Jungle midgetgolfbaan! Er komen maar 
liefst twaalf uitdagende en wisselende 
holes, waar jong en oud zich in een 
spannende 3D jungle zal wanen. Kids 
kunnen al meedoen vanaf 4 jaar!

Arrangementen: Voor de jonge golfers komen er 
kids party-arrangementen. Lekker met z’n allen 
friet eten na een goed potje glowgolf? Of liever 
nog even bowlen? Het kan straks allemaal! Naast 
de kinderarrangementen kan er natuurlijk altijd 

BOWLEN

ONBEPERKT
GRILLDINER

(3 GANGEN)

DRANK
EXCL. GEDISTILLEERDE 

DRANKEN EN 
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VANAF
5039 P.P.

Bisonspoor 2023                                                 
3605 LC Maarssen
T: 0346-571710

bisonbowlingmaarssen.nl

geniet van
klassieke muziek

in TivoliVredenburg

JANINE JANSEN

RESIDENTIE ORKEST

THOMAS HAMPSON & 
AMSTERDAM SINFONIETTA

ARTHUR & LUCAS JUSSEN

RADIO FILHARMONISCH ORKEST 

EN MEER

Kijk voor alle klassieke concerten op:
Tivolivredenburg.nl/klassiek
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zetten we dit tweewielersbedrijf niet voort?. We 
gingen een gesprek aan, Chris Smit ging daarmee 
akkoord want hij had nog geen overnamekan-
didaat, en daarop hebben wij de stap gezet en 
afspraken gemaakt bij de bank. Het pand moest 
gekocht worden want Smit wilde het gelijk al-
les verkopen. Dus in gesprek om hypotheek en 
startkapitaal rond te krijgen. Dat is niet eenvoudig 
als je nul eigen geld hebt. Ze gingen wel akkoord 
maar een oom met een aannemersbedrijf moest 
borg staan. We dachten: ‘met veel werken kom je 
er vast’.”
Dat deden ze dus ook. Honderd uur per week wer-
ken was geen uitzondering om alle eindjes iedere 
keer aan elkaar te knopen. Jaren gingen voorbij, 
en de ene verbouwing na de andere vond plaats, 

maar fi nancieel was het altijd hangen en wurgen 
om alles weer betaald te krijgen. Slapeloze nach-
ten hadden ze soms om alle rekeningen, belasting, 
bankafl ossingen, verzekeringen, salarissen etc. 
iedere keer weer betaald te krijgen, waardoor pri-
vésituaties wel eens onder druk lagen. Alles ging 
de winkel in, die gelukkig wel groeide. Cornel: 
“Ook kwam na 2 jaar mijn broer ook in het bedrijf 
er bij, maar geld was altijd een probleem. Soms 
moesten we met rekeningen schuiven, als de le-
veranciers fi etsen niet meer leverden. Weer bellen 
en smeken op je knieën of je bepaalde fi etsen toch 
weer geleverd kon krijgen, zodat je die aan de 
klant kon afl everen waardoor je dan de rekenin-
gen weer kon betalen. Een eigen fi etsenwinkel 
is iets heel moois, dat is zeker, maar fi nancieel 
gezien Is het geen vetpot!”
Inmiddels gaat het een stuk beter. “Door vallen en 
opstaan zijn we nu een begrip in Utrecht en heb-
ben we nu een mooie bloeiende winkel in fi etsen, 
scooters, E-bikes, bromfi etsen, E-scooters.”   

  Een vertrouwd adres in 
Utrecht voor een prima 
fiets is al jaren Ton van 
den IJssel. Rijwielspe-
cialist met ruim dertig 
jaar ervaring op de Laan 
van Nieuw Guinea en op 
de Groeneweg. 

  “Mijn vader en ik zijn zo’n 
32 jaar geleden begonnen op 
de Laan van Nieuw Guinea”, 
vertelt Cornel van den IJssel. Toen mijn vader te 
horen kreeg van Chris Smit, de vorige eigenaar 
van de rijwielwinkel dat hij wilde stoppen en mijn 
vader ontslag zou krijgen, zeiden wij: Waarom 

        

        

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

Ewoud
Jan van der Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein

Transwijk 
Hof van Transwijk 16 
3526 XB Utrecht 

Zuylenstede
Perudreef 8
3563 VA Utrecht 

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

Wijkverpleging
onze zorg    

 
 

 

 

 

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
 

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

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

in Zwitserland van harte aan. 

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

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

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

Ton van den IJssel
tweewielers

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

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

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

Kom de electrische fiets 
nu testen bij:

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

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

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

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

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

Voor verdere info kunt u kijken op 

Een proefrit op een demoscooter is mogelijk.

www.niu.com

Ton van den IJssel Tweewielers: 
ruim 30 jaar ervaring
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Utrecht Agenda 2020

Afspraken en notities in 
een echte Utrecht Agenda 
zetten kan vanaf volgend 
jaar. Lucas van Hapert 
en Tessa van Hapert-
Kwee hebben de Agenda 
2020 Utrecht uitgebracht. Een handzame agenda die je 
overal mee naar toe kunt nemen. Met leuke tekeningen van- en 
weetjes over bijzondere plekken en gebouwen in de Domstad.

 

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!

 

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

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

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.

 

Dom-sokken in vrolijke 
kleur geel
Naast de blauwe echte 
Utrechtse Dom-sokken heb-
ben we nu ook een andere 
variant van deze sokken in de 
aanbieding. Het zijn sokken 
met precies hetzelfde motief 
van de Utrechtse Dom, ook in de maat 39-42, maar dan in de 
kleur geel. Vrolijk en gezellig. Om weg te geven of lekker zelf 
te houden!

 

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. 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.

 

€ 17,50 € 19,99 € 19,95

€ 10,00 € 14,95 € 12,95

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

afspraken!

Lucas van Hapert is in 2010 afge-
studeerd aan de Hogeschool voor de 
Kunsten te Utrecht. Naast zeefdrukken 
van de stad Utrecht verzorgt hij logo’s, 
huisstijlen, campagnes en (misschien 
wel het liefste) boekomslagen.

Tekeningen
Voor deze agenda zorgde hij zelf 
voor de tekeningen in de agenda en 
Tessa voor het grafisch ontwerp. Die 
tekeningen zijn onder andere van ka-
rakteristieke gebouwen en plekken in 
Utrecht. Tekeningen in een herkenbare 
eigen stijl. Met hier en daar leuke 
wetenswaardigheden en feitjes erbij. 
Over Park Lepelenburg bijvoorbeeld, 
waar in 2015 de ploegenpresentatie 
van de Tour de France plaatsvond en 
in 2017 de huldiging van de Oranje-
leeuwinnen. Of over Tivoli Vreden-
burg, dat 26 kleedkamers telt en waar 
zes vrachtwagens tegelijk ondergronds 
kunnen laden en lossen.

Eigen notities
Voorin in de agenda staan een ka-
lender van 2020, data van schoolva-
kanties en alle feestdagen. Achterin 
in deze agenda is volop ruimte voor 
eigen notities. Met het handzame 
A6-formaat is het een agenda die je 
makkelijk overal mee naartoe kunt 
nemen.

Deze agenda heeft een afmeting van 
10 bij 15 centimeter, kost 17,50 euro 
en is te bestellen via de bestelbon 
op deze pagina in De Oud-Utrechter 
of via de webshop op www.deoud-
utrechter.nl

De eerste echte Utrecht Agenda is er!
Het nieuwe jaar in met een 
echte Utrechtse agenda? 
Dat kan vanaf nu! Lucas van 
Hapert en Tessa van Hapert-
Kwee brengen de eerste 
echte Utrecht Agenda uit 
voor het jaar 2020. Een ideaal 
opschrijfboekje voor al uw 

Agenda Utrecht 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,50
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   19,99
Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
Utrechts kleurboek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  10,00
Dom-sokken in zomerkleur geel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95
Oma kan jij nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Echte Dom-sokken…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95
Het Grote Jaren 50 Boek (let op: aangepaste verzendkosten van 5,75) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  39,95
Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
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



Ik heb bij Holland tot 1967 ge-
voetbald. Speelde op zaterdag mijn 
wedstrijdjes en op zondag was ik vaak 
om 11 uur alweer op de Thorbeckel-
aan te vinden. Met 50 cent mee van 
mijn moeder, net genoeg voor een 
stroopwafel en een flesje limonade bij 
de groene keet van Moeke Mol.
Mijn vader was fan van Velox. Hij had 
daar zelf voor de oorlog gevoetbald. 
Kende op hoge leeftijd nog veel 
spelers bij naam. Het jubileumboek 60 
jaar Velox en ook 80 jaar Elinkwijk 
heb ik regelmatig met hem doorgebla-
derd. Mijn vader bezocht jarenlang, 
vaak met zwager Gerrit, de thuis en, 
vaak ook, de uitwedstrijden van Velox. 
In de VW-Kever van Oom Gerrit 
was soms een plekkie over en dan 
mocht ik ook mee. Ik weet nog dat ik 
in Volendam, Doetinchem, Breda en 
Haarlem geweest ben. Kan ze zo nog 
opnoemen, de namen van de spelers 
van Velox uit die tijd en ook de, vaak 
ongewijzigde, opstelling. Als ik nu 
een keus moet maken wie toen de 
beste Velox-spelers waren, kom ik 
tot de volgende elf namen: Henk van 
Ledden Cees Sluik, Jan Huberts Joop 
Jochems, Ton Sambeek, De Buik, 
Leen Morelissen, Ben Aarts, Frans 
Geurtsen, Willem van Hanegem en 
Wim Adelaar.

Velox - Elinkwijk
Ik bewaar veel mooie herinneringen 
aan de wedstrijden van Velox. De top 
drie: de 7-3 overwinning op 23 sep-
tember 1962 in Zuilen op Elinkwijk, 
de kampioenswedstrijd op 13 mei 
1962 thuis tegen Oldenzaal en natuur-
lijk die wedstrijd op zaterdagmiddag 
19 april 1965 in een kletsnat Gal-
genwaard tegen Elinkwijk. Over die 
laatste wedstrijd heb ik het nog wel 
eens met mijn vrienden van de UDSV-
koffieploeg. Die koffieploeg bestaat 
uit zestien enthousiaste ouderen, die 
drie keer in de week onder het genot 
van een bakkie koffie en een koekie in 
buurthuis Zuilen de problemen in de 
wereld bespreken en nog veel weten 
van het Utrechtse sportgeschiedenis. 
Het is al 54 jaar geleden, maar toch; 
als we het over die wedstrijd hebben, 
is de uitkomst van de discussie dat 
velen er nog steeds van overtuigd zijn 
dat niet Elinkwijk, maar Velox had 
moeten winnen. Velox was zo veel be-
ter, maar door doelman Nico de Bree 
en veel, heel veel, geluk won Elink-
wijk met 0-1. Het had zo mooi kunnen 
zijn. Als Velox niet had verloren, had 
het zomaar had gekund dat drie weken 
later en Velox en Elinkwijk waren 

gepromoveerd naar de Eredivisie. Zou 
uniek geweest zijn toen, drie clubs uit 
dezelfde stad in de Eredivisie. Zou Fc 
Utrecht dan ooit hebben bestaan?

Wrijving
Onder de vele trouwe supporters van 
Velox en Elinkwijk uit de jaren ´50 en 
´60 is er nog steeds, heb ik de afgelo-
pen jaren gemerkt, een verlangen naar 
de tijd van weleer. Was die fusie nog 
wel echt nodig, heb ik nog met enige 
regelmaat gehoord? De wedstrijd, 
maar met name de uitslag van de in 
het DOS-stadion op Paaszaterdag april 
1965 gespeelde belangrijke wedstrijd 
Velox tegen Elinkwijk geeft zelfs nu 
nog wat wrijving.
Klaris Wallenburg, Veloxfan Ton Dijns 
en Elinkwijk-supporters Frans van 
Valkenburg en Dirk Verheul kun-
nen zich de wedstrijd nog heel goed 
herinneren. “Die wedstrijd in april 
1965 blijft voor mij onvergetelijk”, 
zegt Frans van Valkenburg. “De grote 
vraag was of Elinkwijk revanche zou 
kunnen nemen voor de eerder dat 
seizoen geleden nederlaag tegen Ve-
lox? Elinkwijk was die wedstrijd veel 
sterker, maar Henk van Ledden was 
een grote sta-in-de-weg. Van de regen, 
die maar bleef stromen, heb ik tijdens 
de wedstrijd niet veel gemerkt. Ook 
in mijn ogen was Velox de favoriet. 
Ik was al blij met een gelijkspel, maar 
was er niet gerust op. Je wist; wie 
deze wedstrijd zou winnen, maakte 
een goede kans op promotie naar de 
eredivisie. De wedstrijd was ontzet-
tend spannend en gezien de toestand 
van het veld werd er goed gespeeld. 
In tegenstelling tot wat veel Velox-
supporters beweren, kreeg niet alleen 
Velox maar ook Elinkwijk de nodige 
kansen. Velox had meer balbezit, maar 
Elinkwijk speelde tactisch sterker. 
Na een snelle aanval scoorde Tonnie 
Nieuwenhuis uit een voorzet van Henk 
van Laatum. Je hoopte dat de rest van 
de wedstrijd Elinkwijk de voorsprong 
kon vasthouden. Velox speelde met 
zijn onzorgvuldige spel met alleen 
maar voorzetten van over de flanken 
Elinkwijk in de kaart. Het bleef tot het 
einde billen knijpen. Begrijp dat de 
Velox-supporters flink de pest in had-
den, maar als je uit zoveel kansen niet 
weet te scoren, doet de tegenpartij dat 
wel. Is het dan onverdiend?”

Kunst en vliegwerk
“Die wedstrijd vergeet ik nooit”, 
aldus voetbalfan Dirk Verheul. “Ik 
was 22 jaar en een fervent Elinkwijk-
supporter. Elinkwijk was die wedstrijd 

veel sterker, Velox produceerde de 
meeste kansen, maar miste er vele 
van. Doch ook Elinkwijk kreeg zijn 
kansen. Doelman Henk van Led-
den was in topvorm. Het bleef maar 
regenen, ik merkte daar niets van, zo 
enerverend was de wedstrijd. Zowel 
Elinkwijk als Velox bleven de nodige 
kansen missen. Elinkwijk speelde 
slimmer dan Velox. Zoals dat zo 
vaak gebeurt, krijgt de club die de 
meeste kansen krijgt en niet scoort 
het deksel op zijn neus. Na een snelle 
aanval van Elinkwijk scoorde Tonnie 
Nieuwenhuis. Met kunst en vliegwerk 
overleefde Elinkwijk de Velox-
aanvallen en haalde ongeschonden het 
einde. Het feest voor ons Elinkwijkers 
kon beginnen. Als je niet scoort en de 
tegenpartij doet dat wel dan verlies je. 
Het was dus van Elinkwijk-zijde dik 
verdiend.”

Pijpenstelen
Ton Dijns staat het ook allemaal nog 
goed bij. “Het was op een zaterdag-
middag, net voor Pasen. We stonden 
thuis extra vroeg op, dit zou immers 
de dag worden dat onze club bij winst 
op Elinkwijk zo maar in de eredivisie 
zou kunnen komen te spelen. Mijn 
vader en ik waren erg gespannen, want 
zou de wedstrijd wel doorgaan? Het 
regende echt al uren pijpenstelen! Pas 
in de loop van de middag hoorden 
we eindelijk dat het doorging. We 
konden het echt niet voorstellen, 
waren erg nieuwsgierig hoe het veld in 
stadion Galgenwaard er uit zou zien. 
Ondanks mijn geel-zwarte paraplu 
waren we al gauw zeiknat. We zagen 
dat Velox vele malen beter was dan 
onze tegenstander, maar helaas, kans 
op kans werd gemist. Met een echt 
zondagsschot kwamen die jongens uit 
Zuilen op voorsprong. Wat Velox ook 
probeerde, het lukte niet te scoren. 
Velox schoot zo vaak tegen paal en 
lat of net naast. Ziek waren we er van. 
Op weg naar huis heb ik mijn zwart-
gele Velox-paraplu op een boom stuk 
geslagen. Die Paasdagen hebben we 

thuis weinig eieren gegeten. Ik doe nu 
zelf iets bij Elinkwijk. Als mijn vader 
dat weet, oh oh wat zal hij brommen. 
Hoe kan ik dat nou doen?? Ik denk 
regelmatig terug aan die mooie tijd 
aan de Koningsweg.”

Stijf uitverkocht
Klaris Wallenburg herinnert zich het 
ook nog goed. “Bijna alle voetballief-
hebbende 65-plusserrs uit de Domstad 
zullen zich die middag nog wel herin-
neren. Deze Velox-Elinkwijk was zo 
ongeveer de allerbelangrijkste derby in 
de Utrechtse voetbalgeschiedenis van 
na de oorlog. Stadion Galgenwaard 
was die middag stijf uitverkocht, want 
er stond heel wat op het spel! Het re-
gende die hele dag pijpenstelen en dat 
was aan de grasmat in Galgenwaard 
duidelijk te zien. Velox begon met een 
veldoverwicht, maar kon dat niet in 
goals uitdrukken. Keer op keer golf-
den de goed opgezette aanvallen rich-
ting het doel van Nico de Bree, maar 
die was in een bloedvorm en ranselde 
de onmogelijkste ballen uit zijn goal. 
En, zoals het dikwijls gaat in de voet-
ballerij, gebeurde dat ook die middag. 
Bij één van de schaarse Elinkwijk uit-
vallen was het Nieuwenhuis, die tegen 
de verhouding in, Elinkwijk naar 0-1 
schoot. Velox probeerde uit alle macht 
de gelijkmaker te forceren, maar hoe 
het ook aanviel, Elinkwijk hield stand 
en verliet als gelukkige winnaar het 
veld. Elinkwijk promoveerde naar de 
eredivisie en trof enkele maanden later 
in Amsterdam ene Johan Cruyff die 
de Zuilenaren met 7-0 afdroogde. Wat 
als… Velox gewonnen had? Zou FU 
Utrecht er dan gekomen zijn?”

Slotwoord Gert van Es
Ik heb sinds 2010 met regelmaat een 
verhaal ingeleverd voor De Oud-
Utrechter. Vanwege diverse medische 
beperkingen ga ik met ingang van 
heden helaas stoppen met het schrij-
ven van verhalen. Ik vond het echt 
leuk, terug in mijn Utrechtse historie 
te duiken en verhalen te schrijven over 

onder andere de Utrechtse camping 
Zuidduinen in Katwijk aan Zee, de 
stroopwafels van Moeke Mol, het 
badhuis op de Thorbeckelaan, de 
beginjaren van Overvecht, de Rie-
tendakschool, het befaamde Kerst-
handbaltoernooi in de Bernardhal, 
voetbalvereniging Holland in de jaren 
‘60, de wandelvereniging Mercurius, 
de Gerrit Aafjes mulo, het Sinterklaas-
feest bij de Demka, de werkploeg 
van Elinkwijk, het buurtfeest in de 
Druifstraat, Bob en Max Haagman, de 
spelersvrouwen van Velox en niet te 
vergeten de mooie film Fc U Fusie.
Die film is overigens een groot succes. 
We hebben veel leuke reacties ontvan-
gen. Binnenkort komt er meer nieuws 
over. Mogelijk verschijnt hij dit najaar 
op dvd. In samenwerking met Fc 
Utrecht en het DOSVeloxElinkwijk 
comité wordt de film nog vertoond in 
de verzorgingshuizen en verpleegte-
huizen in de stad en regio. Want ook 
daar kom je nog veel supporters van 
de drie verenigingen van weleer tegen. 
En natuurlijk schreef ik ook over mijn 
sportfavorieten van vroeger, zoals 
onder anderen Jan v.d Wint, Eddy de 
Keu, Gien van Maanen, Nico van Zog-
hel, Ton van de Linden, Hans Kraay, 
Toon Westbroek, Joop Jochems, Cees 
Sluik, Jan Huberts, Ruud van de 
Berg, Piet Mackaay, Nico de Bree, Co 
Alflen, Herre Jansen, Harry Schrik, Ad 
en Ria Nieuwenhuis, Jan van Tamelen, 
Co Adriaanse, Opoe Krommert, Wim 
de Jongh, Humphrey Mijnals, Michel 
Kruin, Joop vd Bogert, Henk Wery, 
Nol de Ruiter en Karel Sulzle, Henni 
van Veen, de koffieoudjes van UDSV, 
de geraniums van Gerard Grasmayer, 
Bas Peters, Peter Vogelzang, Dirk 
Mulder en Leen v.d. Merkt. Alle 
verhalen die in De Oud-Utrechter zijn 
verschenen kunt u op de website van 
De Oud-Utrechter elk moment van de 
dag nog teruglezen. Dank voor alle 
mooie reacties. Het gaat u allen goed!

Gert van Es
gertvanes@planet.nl

Utrechts allerbelangrijkste voetbalderby
Als jochie van 11 werd ik door mijn vader aangemeld bij vv Hol-
land. Mijn ouders woonden in het Ondiep en hadden destijds 
de keuze tussen DOS, HMS of Holland. Jongens bij mij uit de 
straat speelden vaak bij een van deze drie clubs. Voor zover mijn 
geheugen me niet in de steek laat, gingen twee van mijn buurt-
genoten bij een club buiten de wijk voetballen. Dirk van de Ham 
ging naar Utrechtse Boys vanwege zijn vader en Martin Korssen 
ging om die reden naar Velox.
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De UDSV-koffieploeg bijeen



Open dag tafeltennis
Steeds meer ouderen in Nederland 
ontdekken de tafeltennissport. Tafel-
tennis is leuk, gezellig en laagdrem-
pelig. Bij tafeltennisvereniging SVE 
uit Utrecht spelen ondertussen 100 
leden van 50 jaar en ouder. Op maan-
dagochtend en woensdagmiddag slaan 
zij onderling een balletje. Op zondag 
22 september organiseert SVE een 
Open Dag, van 14.00 uur tot 17.00 
uur. Iedereen die dat leuk vindt kan 
die middag komen kennismaken met 
de vereniging en de tafeltennissport. 
Deelname is gratis. Kijk voor meer 
info op ttvsve.nl of mail naar info@
ttvsve.nl. U kunt ook bellen naar 06-
14576100.

De oorlog Nederlands -Indië
We herdenken dat de oorlog 75 
geleden is. Tijdens mijn vakantie 
op Texel deze maand bezocht ik 
de Duitse Bunker bij Den Burg die 
gerestaureerd en zoveel mogelijk in 
oude staat hersteld wordt door vrijwil-
ligers. Daar ontmoette ik Harry die, 
net als ik, bezig is met de oorlog in 
Nederlands-Indië. Mijn vader heeft 
daar gediend en de opa van Harry 
was krijgsgevangene en moest aan de 
Birma spoorlijn werken. Wij vinden 
dat de Indië-veteranen nooit het res-
pect hebben gehad dat ze verdienden. 
Ze werden getraumatiseerd naar huis 
gestuurd. Dat heeft in onze familie 
veel leed gebracht. Nu wil Harry, die 
zelf al veel spullen heeft verzameld, 
tezijnertijd graag een museumpje 
inrichten op Texel. Daarom mijn 
vraag of er Utrechters of mensen 
uit de omgeving zijn die in het bezit 
zijn van emblemen en andere spullen 
uit Nederlands-Indië en deze willen 
doneren als blijvende herinnering 
aan onze Indië-veteranen. Dat zij niet 
vergeten worden.

Ineke van Otterloo
030-2620751
ineke.vanotterloo@kpnmail.nl

Gildewandeling
Woensdag 18 september kunt u met 
Gilderondleider Ulli Hild een wande-
ling maken langs beelden die iets 
vertellen over de geschiedenis van 
Utrecht. De wandeling start om 19.00 

uur en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Waarom zit er een bronzen haas op 
de Neude? Niet altijd wordt de kunst, 
die in de buitenruimte geplaatst wordt, 
door de bevolking omarmd, maar 
de ‘Thinker on the rock’ is intus-
sen geliefd en wordt soms met een 
sjaal verzorgd, soms met een slinger 
versierd. 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 noord-
oostelijke binnenstad om de variatie te 
ervaren. U kunt inlichtingen krijgen en 
zich voor deze wandeling aanmelden 
op werkdagen tussen 14 en 16 uur 
op 030 234 3252, via e-mail: post@
gildeutrecht.nl (met vermelding van 
uw telefoonnummer), of via de web-
site: www.gildeutrecht.nl. De plaats 
van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen 
beneden 12 jaar of U-pashouders.

Repair Café Transwijk-Bijn-
kershoek start weer
Donderdag 19 september (13.30 

- 16.00 uur) is Repair Café Trans-
wijk-Bijnkershoek open. Handige 
vrijwilligers helpen bij de reparatie 
van huishoudelijke apparaten en ge-
reedschap, video- en audioapparatuur, 
mechanisch werkende spullen, speel-
goed, kleine meubels en fietsen. Alles 
wat makkelijk vervoerd kan worden, 
wordt aangepakt. Zo krijgen spullen 
weer kans op een nieuw leven. Beter 

voor het milieu en voor de portemon-
nee! De locatie van het Repair Café is 
Woon- en Zorgcentrum Bijnkershoek, 
Van Bijnkershoeklaan 250. Het staat 
echter open voor iedereen, dus niet al-
leen voor bewoners. Toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Meer informatie over 
Repair Café Transwijk-Bijnkershoek: 
(030) 296 85 59 (Maria Mol). 

Informatie over alle Repair Cafés in 
Utrecht: website repaircafe-utrecht.nl.

Repair Café Overvecht weer 
open
Zaterdag 21 september (14.00 - 17.00 
uur) staan de handige vrijwilligers 
van Repair Café Overvecht weer klaar 
om je te helpen bij de reparatie van 
je kapotte spullen. Alles wat je mak-
kelijk naar het Repair Café vervoert, 
wordt aangepakt. Dus huishoudelijke 
apparaten, gereedschap (elektrisch en 
mechanisch), audio- en videoappara-
tuur, elektronica (printers), lampen, 
kleine meubels, speelgoed. Maar er 
worden ook eenvoudige reparaties 
gedaan aan textiel en fietsen. De 
meeste reparaties slagen. Dus kapotte 
spullen direct weggooien? Mooi niet! 
Toegang tot het Repair Café is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. En iedereen is welkom! 
Locatie: Buurthuiskamer Burezina, 
Jeanne d’Arcdreef 1. Meer informatie 
via e-mailadres repaircafe@theliving-
tree.nl.

Nieuwe verhalen welkom
We kunnen nog steeds nieuwe verha-
len voor De Oud-Utrechter gebruiken. 
Heeft u een leuke anekdote die met het 
Utrecht van vroeger te maken heeft? 
Schrijf ‘m op en stuur ‘m ons toe. 
Via mail naar info@deoud-utrechter.
nl of via de post naar Redactie De 
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht. Een foto erbij is nog leuker!
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

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

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

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

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

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

Tikkie Terug komt naar u toe
Het comité DOSVeloxElinkwijk, As-
trorama Filmproducties en Fc Utrecht 
Maatschappelijk hebben hun krachten 
gebundeld in een nieuw project, Tikkie 
Terug. Met dit project bezorgen we 
ouderen, woonachtig in verzorgings- 
en- verpleegtehuizen, bezoekers van 
dagopvanglokaties en ouderen in 
buurthuizen 55+ een of meer unieke 
ochtenden of middagen door het her-
beleven van unieke sportherinneringen 
uit de Utrechtse voetbalgeschiedenis. 
Als geen andere sport heeft voetbal het 
vermogen mensen te betrekken, bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. Via Tikkie Terug ontmoeten ouderen 
elkaar, waarna ze na het gezamenlijk bekijken van de FC Fusiefilm onder het genot van een kopje koffie of thee samen 
met wat oud-spelers herinneringen kunnen ophalen uit het rijke verleden van DOS, Velox, Elinkwijk en Fc Utrecht. 
Het Fc Utrecht-museum zorgt voor mooie rekwisieten. Voor veel ouderen zijn sociale interacties als deze niet meer zo 
vanzelfsprekend. De film is meer dan een verhaal over het Utrechtse voetbal. Er wordt een uniek tijdsbeeld geschetst, 
een tijdsbeeld dat voor velen nu niet meer voor te stellen is.

Geïnteresseerd? Wilt u meer weten wat de mogelijkheden zijn op uw locatie? Maak dan een afspraak met een van ons 
voor een intakegesprek. DOS Velox Elinkwijk comité: Rini Block, 06-5431 8406, Gert van Es, 06- 45029154, gertva-
nes@planet.nl, Hans Schut 06-1824 0681, Dirk van de Ham 06 5518 7430, Jan Stekelenburg 06-30833053. Fc Utrecht 
Maatschappelijk, Nynke Bakker 06-11600632 maatschappelijk@fcutrecht.nl Astrorama Filmproducties, Robbert Bleys 
06-26230960, Frank Bleys 06- 50658973

Proef de wijngeschiedenis van Utrecht!

Wandel woensdagavond 25 september vanaf 19.30 uur mee met rondleider Ger-
rit Huisman, die u meeneemt langs de onbekende wijngeschiedenis van de stad 
en proef de wijnen die ooit rijkelijk langs de grachten vloeiden. Dat Utrecht ook 
een heuse wijngeschiedenis heeft, is niet zo bekend. Toch vloeide “het kostelijk 
vocht” al eeuwen door Utrechtse kelen en werd de wijn gul geschonken. Hoor 
over de wijngebruiken van de Heren van de Kerk, verbaas u over de logistieke 
wonderen om wijn de stad in te krijgen, huiver bij een wijnmoord en leer hoe 
wijn van elitedrank tot een algemeen slokje werd. Onderweg dalen we af naar 
de kelders van het oudste wijnhuis van de stad voor koninklijke verhalen en om 
te proeven! We sluiten deze unieke wijnwandeling af op een andere verrassende 
plek met een wijnproeverij. We vragen voor deze proeverijen een toeslag van € 
10. Voor deze wandeling is een minimum aantal deelnemers van 15 vereist. U 
kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen van 14-16 uur bij Gilde Utrecht, Lange 
Smeestraat 7, 030 234 32 52 of via e-mail post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer) of via de web-
site www.gildeutrecht.nl
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Ontploffing
Ter aanvulling op het artikel van Ton 
van der Heijden over de ontploffing in 
de Kernhaven, op de voorpagina van De 
Oud-Utrechter van vorige keer, het navol-
gende. Ik was geslaagd voor de HTS en 
ter ontspanning ging ik een middag vis-
sen. Ik zat op de schuine kant, nog geen 
vijf meter van het munitieschip. Naast de 
boot stond op de kade een legervracht-
auto. Het was lunchtijd en achter mij 
zaten een paar militairen in het zonnetje 
hun boterhammen te eten. Ik hoor ineens 
achter mij “er komt rook uit het munitie-
schip”. Ik zie militairen wegrennen. Een 
van hen sprong in de vrachtauto waarin 
nog kisten munitie lagen en reed deze 
weg. Ik liet mijn hengel vallen en rende 
van de plek weg. Ik zocht dekking achter 
een spoorwagon op circa 100 meter 
afstand. Het gekke is dat ik nauwelijks 
een klap of drukgolf heb ervaren, terwijl 
dit volgens verhalen op grotere afstand 
gigantisch moet zijn geweest. De ravage 
was wel meteen duidelijk. De wagon 
naast mij was gekanteld. Een deel van het 
schip was hier tegenaan geslagen. Overal 
niet ontplofte granaten en mensen die 
onder het bloed uit de lasstavenfabriek 
kwamen rennen. Mijn geluk was dat ik 
door de militairen wist dat het muni-
tieschip ging ontploffen. Het dodelijke 
slachtoffer zat aan de overkant van de 
haven. Hij wist niet wat er aan de hand 
was en is geraakt door een niet ontplofte 
granaat. Ik was op de verkeerde tijd op 

de verkeerde plek, maar het was duidelijk 
mijn tijd nog niet. Ik had geen schram-
metje opgelopen. Van mijn hengel en de 
van broer Jan geleende bromfiets is nooit 
meer iets van teruggevonden.

Ton van Dort
tonvandort@gmail.com

Slimste mens
Heeft u ook weer zo genoten van ‘De 
Slimste Mens’? Leuk programma, nog 
wat van te leren. Maar wat is het bedroe-
vend gesteld met de kennis van onze 
geschiedenis. Weet niet of er nog wel wat 
wordt verteld op scholen en zelfs univer-
siteiten. Wie weet nog iets van het KNIL? 
En wanneer dat is opgericht? Jongens die 
voor zes jaar tekenden en naar (toen nog) 
Oost-Indië werden gestuurd om de bevol-
king te helpen. Haha, het werd onder-
drukken. Er werd ook een lied gezongen: 
nou tabee dan mijn oud Amsterdam. Geef 
me nog een poot. Aanstonds gaat de boot. 
en ik kom over zes jaren weerom.
De mannen trouwden daar vaak met 
Molukse vrouwen. Later werden ze 
het land uitgestuurd door Soeharto of 
Soekarno. bevrijd van de koloniale druk. 
En daar kwamen ze op een heel koude 
dag in Nederland aan. Op slippertjes, 
baby in de slendang. Sarong aan. En naar 
kamp Vught gebracht. In barakken, koud. 
Alles beloofd, ze zouden geld krijgen 
en binnenkort konden ze terug naar 
de Molukken. Nou, vergeet het maar. 

Natuurlijk vraag je dan om moeilijkheden 
hier. Kaping bij de Punt. Te begrijpen. 
Maar ik kan nog witheet worden over hoe 
ze behandeld zijn. Nu wordt het politiek 
en daar hou ik me van weg. Indonesië is 
een prachtig land. Mijn man was daar in 
dienst van 1948 tot in 1950. Heeft daar 
nooit een hoofddoekje gezien. Nu is het 
het grootste Islamitische land ter wereld.
Dat was wat ik wilde zeggen. Allemaal 
de schuld van Maarten bij De Slimste 
Mens. Wat had ik graag les bij hem 
gehad.

Jopie Kalmeijer
1929jopie@ gmail.com

Smullen
Als kind kreeg je hooguit een ijsje van 
Venezia. Later was er de Ruteck en 
een kroketje van Van Nugteren. Op 
feestdagen even naar Heek, op de gracht 
naar de Hema. Oud Kerkhof, de firma 
Nooteboom, dames achter een plateau 
gebakjes. Als ik zeurde zei mijn moeder: 
“Nee kind, we drinken thee thuis.” Op 
de hoek de Hoog Boots, prachtig gebak. 
In de Zadelstraat ‘domtorentjes’. Op de 
Lijnmarkt een heerlijke lunchroom. En 
geen cent te makken…

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. uiting van genegenheid; 7. schuin gedrukt; 12. aardkluit; 13. lekkernij op een stokje; 14. deel van etmaal; 15. kilowatt 
(afk.); 17. kiekje; 19. zeer jeugdig; 21. muzieknoot; 22. schreeuw; 24. ter zijde leggen; 27. biljartstok; 28. muzikale 
compositie; 30. deel van oor; 31. sterke drank; 32. melkklier; 33. deel van hals; 35. noppes; 37. por; 38. sierlijke fles; 
41. priem; 42. Hollandse nieuwe; 44. Duits automerk; 46. wijnsoort; 47. voedsel; 48. parallelweg; 49. geneesheer; 50. 
modder; 52. dorsvloer; 54. trouw (fideel); 56. legvogel; 58. berijder van een paard; 61. griezelig; 62. Afrikaans dier; 
64. koordans; 65. mestvaalt; 67. Noorse munt; 68. verwaande houding; 70. stoer; 72. Engels bier; 73. het heelal; 76. 
nieuw (in samenst.); 77. maanstand (afk.); 78. leren gordel; 79. centraal instituut opleiding sportleiders (afk.); 81. 
laatstleden (afk.); 82. diepte tussen zandbanken; 83. afscheidsgroet; 84. Nederlands katholiek verbond (afk.); 86. 
bepaald soort gas; 87. ziekelijke lust tot kwellen.
 
Verticaal
1. golf achter een schip; 2. niet parkeren (afk.); 3. zonder glans; 4. spoel; 5. afbreken; 6. strategie; 7. eiland in de Mid-
dellandse zee; 8. gecastreerd paard; 9. al te goed mens; 10. titel (afk.); 11. vrolijk gekleurd; 16. speeltuintoestel; 18. 
ogenblik; 20. vertragingsmiddel; 21. schuw dier; 23. godin van de maan; 25. vette vloeistof; 26. delfstof; 27. behaarde 
vrucht; 29. helper van een schaakmeester; 32. vergoeding voor zestig minuten; 34. dierenhoofd; 36. niet voor het 
gewone volk; 37. mannetjes bij; 39. kansspel; 40. fijne mist; 42. in opwaartse richting; 43. land (staat); 45. Neder-
landse rivier; 46. schrijfgerei; 51. spinnenweb; 53. Europa (afk.); 54. waterjuffer; 55. geschreeuwde leuze; 56. plaats 
in de Oekraïne; 57. koppel; 59. telwoord; 60. vloeistof voor een auto; 62. gelaatsuitdrukking; 63. belastingdienst; 66. 
eikenschors; 67. Engels telwoord; 69. vogeleigenschap; 71. opstootje; 73. guitig; 74. azijn; 75. deel van gelaat; 78. 
pulverig; 80. sneeuwschaats; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. Verenigde Staten (afk.).

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het komend najaar en luidde:

Helemaal klaar voor een mooi najaar

Vele inzenders hadden dat goed en uit al die goede oplossingen hebben we ditmaal vijf prijswinnaars geloot die ieder 
twee toegangskaarten ontvangen 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. De prijswinnaars zijn: 
Joop Nieuwenhuis, E.J.G. Werensteijn, J.A. Schreudering-Drost, F. Visscher en A. Klaarenbeek.

Voor de nieuwe puzzel hebben weer een aardige prijs. 
Drie winnaars ontvangen het Utrechts Kleurboek van 
Lucas van Hapert.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw 
oplossing voor DONDERDAG 26 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.

Repair Café Lunetten op Wijkdag
Zaterdag 21 september viert Lunetten zijn Wijkdag. En Repair Café Lu-
netten is van de partij! Wie hulp nodig heeft bij de reparatie van kapotte 
spullen kan er tussen 10.00 uur en 12.30 uur terecht. Deskundige vrij-
willigers bieden de helpende hand. Lampen, huishoudelijke apparaten, 
audio- en videoapparatuur, gereedschap (mechanisch en elektrisch), 
speelgoed, kleine meubels, textiel, fietsen… Als je kapotte artikel weer 
in orde is gebracht, wordt de Wijkdag helemáál een feestelijke dag! Lo-
catie: Buurtcentrum De Musketon, Hondsrug 19. Iedereen is welkom! 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Meer informatie is verkrijgbaar via repaircafelunetten@gmail.com, 
www.facebook.com/repaircafelunetten of Twitter @repaircafelunet. De 
website www.repaircafe-utrecht.nl bevat informatie over alle Repair 
Cafés in de stad Utrecht.

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. uiting van genegenheid; 7. schuin gedrukt; 12. aardkluit; 13. lekkernij op een stokje;
14. deel van etmaal; 15. kilowatt (afk.); 17. kiekje; 19. zeer jeugdig; 21. muzieknoot; 22. schreeuw; 24.
ter zijde leggen; 27. biljartstok; 28. muzikale compositie; 30. deel van oor; 31. sterke drank; 32. melk-
klier; 33. deel van hals; 35. noppes; 37. por; 38. sierlijke fles; 41. priem; 42. Hollandse nieuwe; 44.
Duits automerk; 46. wijnsoort; 47. voedsel; 48. parallelweg; 49. geneesheer; 50. modder; 52. dors-
vloer; 54. trouw (fideel); 56. legvogel; 58. berijder van een paard; 61. griezelig; 62. Afrikaans dier; 64.
koordans; 65. mestvaalt; 67. Noorse munt; 68. verwaande houding; 70. stoer; 72. Engels bier; 73. het
heelal; 76. nieuw (in samenst.); 77. maanstand (afk.); 78. leren gordel; 79. centraal instituut opleiding
sportleiders (afk.); 81. laatstleden (afk.); 82. diepte tussen zandbanken; 83. afscheidsgroet; 84.
Nederlands katholiek verbond (afk.); 86. bepaald soort gas; 87. ziekelijke lust tot kwellen.

Verticaal  1. golf achter een schip; 2. niet parkeren (afk.); 3. zonder glans; 4. spoel; 5. afbreken; 6.
strategie; 7. eiland in de Middellandse zee; 8. gecastreerd paard; 9. al te goed mens; 10. titel (afk.); 11.
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schrijfgerei; 51. spinnenweb; 53. Europa (afk.); 54. waterjuffer; 55. geschreeuwde leuze; 56. plaats in
de Oekraïne; 57. koppel; 59. telwoord; 60. vloeistof voor een auto; 62. gelaatsuitdrukking; 63. belas-
tingdienst; 66. eikenschors; 67. Engels telwoord; 69. vogeleigenschap; 71. opstootje; 73. guitig; 74.
azijn; 75. deel van gelaat; 78. pulverig; 80. sneeuwschaats; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. Verenigde
Staten (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

48 25 67 8 59 3 32 58 66 43 50

28 52 37 61 51 16 26 62

40 83 49 71 75 44 78 22 86 35

Horizontaal  1. uiting van genegenheid; 7. schuin gedrukt; 12. aardkluit; 13. lekkernij op een stokje;
14. deel van etmaal; 15. kilowatt (afk.); 17. kiekje; 19. zeer jeugdig; 21. muzieknoot; 22. schreeuw; 24.
ter zijde leggen; 27. biljartstok; 28. muzikale compositie; 30. deel van oor; 31. sterke drank; 32. melk-
klier; 33. deel van hals; 35. noppes; 37. por; 38. sierlijke fles; 41. priem; 42. Hollandse nieuwe; 44.
Duits automerk; 46. wijnsoort; 47. voedsel; 48. parallelweg; 49. geneesheer; 50. modder; 52. dors-
vloer; 54. trouw (fideel); 56. legvogel; 58. berijder van een paard; 61. griezelig; 62. Afrikaans dier; 64.
koordans; 65. mestvaalt; 67. Noorse munt; 68. verwaande houding; 70. stoer; 72. Engels bier; 73. het
heelal; 76. nieuw (in samenst.); 77. maanstand (afk.); 78. leren gordel; 79. centraal instituut opleiding
sportleiders (afk.); 81. laatstleden (afk.); 82. diepte tussen zandbanken; 83. afscheidsgroet; 84.
Nederlands katholiek verbond (afk.); 86. bepaald soort gas; 87. ziekelijke lust tot kwellen.

Verticaal  1. golf achter een schip; 2. niet parkeren (afk.); 3. zonder glans; 4. spoel; 5. afbreken; 6.
strategie; 7. eiland in de Middellandse zee; 8. gecastreerd paard; 9. al te goed mens; 10. titel (afk.); 11.
vrolijk gekleurd; 16. speeltuintoestel; 18. ogenblik; 20. vertragingsmiddel; 21. schuw dier; 23. godin
van de maan; 25. vette vloeistof; 26. delfstof; 27. behaarde vrucht; 29. helper van een schaakmeester;
32. vergoeding voor zestig minuten; 34. dierenhoofd; 36. niet voor het gewone volk; 37. mannetjesbij;
39. kansspel; 40. fijne mist; 42. in opwaartse richting; 43. land (staat); 45. Nederlandse rivier; 46.
schrijfgerei; 51. spinnenweb; 53. Europa (afk.); 54. waterjuffer; 55. geschreeuwde leuze; 56. plaats in
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foto: Joris van Bennekom

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl

BEZOEK ONS OOK OP:

50PLUSBeurs (17 t/m 21 september)
Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer 11C10

• 9 jaar jubileumaanbod*

• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang
 een shoppertas cadeau*

• Maak kans op kaarten preview Londen 2020

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1324 (6
0 
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER
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