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Opgegroeid in Overvecht in aanbouw
Zeven jaar was ik, Carla
Venekamp-Braat, toen ons
gezin in 1964 vanuit Zuilen,
Minister Talmastraat, verhuisde naar Overvecht. Wij waren
een gezin, vader en moeder
en vijf opgroeiende kinderen.
drie jongens en twee meiden.
Wij gingen wonen aan de
Schooneggendreef 128, een
vierkamerflat, en ik hoor mijn
moeder nog zeggen: “Geen
koud huis meer. Want wij hebben nu centrale verwarming.”
Het was een hele verademing. De flat
lag nog wel in een kale omgeving, in
die zin dat er nog veel gebouwd moest
worden. Er was nog alleen maar zand
langs de Gageldijk en wij gingen in de
regel, alleen of met een broer of zus,
lopend naar de boerderij van Henk
van Vulpen, melk halen. Dat was het
makkelijkste. Iedere week ongeveer
24 liter melk. Ome Henk vroeg op een
keer: “Doen jullie daar de vaat mee?”
Grote hilariteit. Nee, natuurlijk niet.
Wij waren met velen en mijn moeder
kookte iedere dag zelfgemaakte pap,
rijstepap was favoriet. Griesmeel,
havermout, pudding met bessensap,
broodpap en dat kostte een sloot melk,
dat wil je niet weten. De kannetjes
waren zo leeg en dan gingen wij om
de beurt weer nieuwe melk halen. Bij
tante Efi. Er was zelfs een lijst wie de
pan mocht uitlikken en ging maar niet
voor je beurt, dan was het hommeles.
Sporthal
Ook lagen er nog betonnen buizen
voor de riolering, want er zou een
nieuwe weg komen, de Zuilense
Ring, maar in dat zand speelden wij
heel veel en alle kinderen uit de buurt
waren uren zoet.
Er was ook een klein winkelcentrum aan de Theemsdreef, met een
fietsenwinkel Van Tol, een supermarkt
Bakker, een Habee slager, handwerkwinkel, drankenzaak Gall en Gall (?)
en een cafetaria. Er reed een stadsbus,
lijn 8, de enige bus, die je naar het
station bracht. Ook hebben wij het
Groot Winkelcentrum zien bouwen en
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Afbeelding van een maquette van een deel van de wijk Overvecht te Utrecht met op de voorgrond de
sporthal De Dreef (Drielenborchdreef 27) te Utrecht. (foto: Het Utrechts Archief)

het Overvechtziekenhuis en natuurlijk
voor onze deur Sporthal De Dreef
waar wij vanuit onze huiskamer van
heel wat sportwedstrijden hebben kunnen genieten. Ook was er de start en
het eindpunt van de avondvierdaagse.
Een drukte van belang.
Rage
Eens hadden wij een hele hoop gele
stickers, Smileys, gekregen; dozen vol
en die gooiden wij door het raam naar
buiten. U raadt het al, het werd een
rage, want alle kinderen wilden ze wel
hebben. Het gaf heel veel plezier.
Doordat wij er een zusje bijkregen
was de vierkamerflat te klein en wij
verhuisden naar de Tigrisdreef 10,
naar een grote vijfkamerflat met een
grote eetkeuken waar wij met zijn
allen in konden eten.
Uitgebreid
Ondertussen werd er nog veel
gebouwd in Overvecht en er werd
flink uitgebreid. Buslijnen werden
verlengd, er kwam een politiebureau,
gezondheidscentrum, de autoboulevard, de schaatsbaan etc. Er kwam

aan de Franciscusdreef een grote
supermarkt, Holleman, waar heel
Overvecht zijn weekendboodschappen
deed. Dat heeft heel veel voeten in
de aarde gehad met betrekking tot de
nodige vergunningen. Het was er altijd
heel erg druk.
Mijn drie broers en mijn oudste zus
zijn hier ook uitgetrouwd. Uiteindelijk
ook ik, kreeg verkering, ging trouwen
en verhuisde met mijn man naar Zuilen, later werd dat het Kanaleneiland.
Toch lag mijn hart daar niet. Toen
onze eerste dochter werd geboren,
kochten wij een patiowoning aan de
Sabadreef en hebben daar gewoond
tot 2001.
Fijne herinneringen
Wanneer ik weer eens in Overvecht
kom, komen allerlei fijne herinneringen weer boven en denk ik, dat heb
ik allemaal zien opbouwen. Nu woon
ik met veel plezier in Maarssenbroek,
maar de tijd in Overvecht vergeet ik
nooit meer. Ook ben ik nu de zestig
gepasseerd en ben ook al vijf keer
oma. Wij hebben allemaal met heel
veel plezier in Overvecht gewoond.

Onze flat was net van elastiek, want
voor wij de deur uitgingen (trouwen)
woonden ook onze verloofden bij ons
in. Ed van Carla en Brigitte van Fred.
Ons gezin bestond op een gegeven
moment uit negen groten en een
kleintje. En moeder maar lopen. Er is
echter een spreekwoord dat zegt: “Het
oude vlees moet eerst op.”
Vertrouwen in elkaar
Mijn moeder, Nellie Braat-van Velzen,
heeft ook een leuk verhaal. Op de
Theemsdreef was destijds een filiaal
van de Volksbank. Daar bracht mijn
moeder iedere maand het spaargeld
van de kinderen naartoe voor de
Zilvervloot. Het gebeurde meerdere
malen dat zij boodschappen ging
doen op het Groot Winkelcentrum en
tot de ontdekking kwam dat zij niet
genoeg geld bij zich had. Geen nood.
Zij ging even naar de CVB bank en
vroeg aan de kassier of zij even 100
gulden kon lenen. Helaas is zij zijn
naam vergeten. “O”, zei hij, “dat
is geen enkel punt. Hier heb je 100
gulden.” Moeder zei: “Ik kom het
morgen terugbrengen.” Antwoord:

“Haast je maar langzaam, volgende
week, tijd genoeg.” Chapeau! Moet
je nu eens om komen. Nu trek je geld
uit de muur en is je saldo te weinig,
niks geld. Dat was vertrouwen hebben
in elkaar. Het is een koude bedoening
geworden. Dit is echt gebeurd.
Zij was ook secretaresse van de vrouwenclub en als er een zaaltje nodig
was, kon zij een beroep doen op de
kassier van de CVB bank. Gratis zaaltje, koffie en thee, maar wel alles mooi
opruimen en netjes achterlaten. Prettig
geregeld. Hulde aan deze man.
Nu ben ik de zestig gepasseerd en zijn
mijn man, Ed Venekamp en ik intussen vier keer opa en oma geworden en
beretrots. Ook mijn ouders leven nog,
86 en 89 jaar oud. Ze wonen samen in
een aanleunwoning in De Meern en
hebben het reuze naar hun zin in hun
millimeterhuisje, zoals mijn moeder
het noemt.
Carla Venekamp-Braat
antonbraat@planet.nl

GRATIS TAXATIE

voor digitalisering van video, film,
audio, negatief, dia en foto(album)
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

“tot ziens in Nieuwegein”

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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Een kunstgebit verdient de zorg
van de tandprotheticus

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

De tandprotheticus
Specialist voor uw kunstgebit

OP VOORRAAD

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg

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.

Rijneiland 5, 3984 MA ODIJK,
Tel: 030 65 65 592
Tel: 06 10 71 99 87
Per 1 mei is onze vestiging Utrecht gesloten,
u bent van harte welkom in Odijk

TELEVISIE

zaterdag/zondag

13-14
OKTOBER

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke
klokken en barometers in de mooiste
showroom van Nederland!
Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek
bij u thuis

DocU: Overleven over Nadia
van der Ven op RTV Utrecht

Hoe is het als je dochter wordt vermoord, of je zus?
Hoe kom je zo’n klap weer te boven? Verslaggever Richard Grootbod van RTV Utrecht volgde
zeven jaar lang twee nabestaanden van de vermoorde studente Nadia van de Ven met de camera
om op die vragen een antwoord te vinden.

- Besparing erfbelasting
- Wat te doen bij handelingsonbekwaamheid
- Besparing eigen bijdrage wet langdurige zorg

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

In samenwerking met de notaris in de regio
info@testamentenplan.nl
0623619213
www.testamentenplan.nl

Goudprijs bereikt
recordprijs!

ADRES
Doelenstraat 2
in IJsselstein

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

TELEVISIE

Van maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober presen7 t/m 14 teert Radio M Utrecht FM 93.1 de Week van de
Sixties. Een week met nostalgische muziek en
OKTOBER
veel leuke prijzen en op vrijdag de Sixties Top 100.
Conny ontvangt in Aan Tafel! bekende gasten en
artiesten. Iedere avond nemen Jos en Maya je van
19.00 tot 20.00 uur mee naar de jaren zestig!

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

Vele tevreden klanten
gingen u reeds voor.

DOSSIER
OKTOBER

Wij heten u van harte
welkom!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
Tel: 06 52 77 22 15

Van Leeuwen Juweliers
Goud en Zilver Inkoop

Week van de Sixties

Maand van de Geschiedenis
op RTV Utrecht
De maand oktober is de Maand van de
Geschiedenis. Ook bij RTV Utrecht. Bij ons staan
historische heldinnen en hun plek in de Utrechtse
geschiedenis centraal in een speciaal dossier op de
website, waarin programma’s van RTV Utrecht bij
elkaar zijn gebracht.

RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties
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De Mariamaanden in de jaren ‘50
Vroeger stond er bij ons thuis
een groot Mariabeeld op een
console in de achterkamer
als symbool voor reinheid en
liefde. In de maanden mei en
oktober en op andere speciale dagen brandde er altijd een
waxinelichtje bij.
Wij waren een streng katholiek gezin,
daarom werd er in de Mariamaanden
mei en oktober bij ons thuis iedere
avond de rozenkrans gebeden. Na het
avondeten moesten wij met zijn allen

Mariabeeld

knielend voor een stoel, bidden. Groot
en klein deden mee. De stoelen werden omgedraaid, zodat je je handen
op het zitgedeelte kon leggen. Vader
bad voor en wij herhaalden het. Een
rozenkrans heeft vijf grote en vijftig
kleine kralen. Dus vijf keer het onze
vader en vijftig keer het weesgegroet
bidden met onze ogen dicht en zo de
hele rozenkrans door. Dat was voor
ons kleintjes een hele opgave. Soms
tikten wij elkaar aan en trokken gekke
bekken naar elkaar en probeerden
elkaar aan het lachen te maken, maar
vader hoorde en zag alles, zelfs met
zijn ogen dicht. Het duurde vreselijk
lang en ik wiebelde van mijn ene op
mijn andere knie en liet soms een
diepe zucht en hoopte dat het snel
voorbij was.
Pan havermout
Ook moesten we in de maanden mei
en oktober iedere ochtend om acht
uur naar de kerk. Daarna snel naar
huis rennen waar moeder een grote
pan havermout had klaarstaan en
daarna weer snel naar school. Op
school werd er bijgehouden of je wel
iedere ochtend in de kerk zat en zo
niet, dan kreeg je een kruisje achter je
naam. Alles draaide om het katholieke
geloof. Zelfs op je rapport werd er als

eerste gekeken wat voor een cijfer je
voor catechismus had staan.
‘Het duvel uurtje’
Als ‘s avonds de klok 17.00 uur sloeg,
begon bij ons thuis ‘het duvel uurtje’,
zoals moeder het altijd noemde. Moeder begon dan aan het voorbereiden
van het eten en dat was voor ons hét
signaal om te rennen door onze lange
gang en dat mocht je alleen doen bij
slecht weer. Wij gooiden elkaar af met
een bal en als we geen bal hadden dan
maakten we er een van opgerolde sokken. Die dag waren wij zeer uitgelaten
en renden nu een rondje door de gang
én door de huiskamer. In de huiskamer
gooide mijn broertje de bal naar mij en
gelukkig bukte ik nog net op tijd, maar
toen kwam de bal tegen het Mariabeeld en brak haar vinger af en viel
op de grond. Geschrokken stopten wij
de vinger onder het vloerkleed zodat
vader bij thuiskomst niets zou merken
en moeder hopelijk niets zou zien.
Gespannen zaten wij die avond aan
tafel en aten sneller dan normaal ons
bord leeg. Daarna kwamen de rozenkransen weer tevoorschijn en tijdens
het laatste weesgegroet zag ik vader
naar het beeld kijken. Hij stopte even
met bidden, maar ging gelukkig verder
waar hij gebleven was. Na afloop, toen

Rozenkrans

wij de stoelen weer aan de eettafel
hadden aangeschoven, vertelden wij
onze ouders wat er gebeurd was. We
hebben elkaar niet verraden, maar
moesten wel voor straf vroeger naar
bed.
Vinger van vanilletoffee
Ome Toon, een broer van mijn moeder, die die week bij ons logeerde,
was heel creatief. Hij maakte van een
vanilletoffee een nieuwe vinger. Je zag
wel wat kleurverschil, maar toch....
Ik was supertrots op ome Toon dat hij

het beeld weer gemaakt had. Ik kon
mijn ogen niet van het beeld afhouden,
de toffeevinger trok mij erg aan. Een
paar dagen later kon ik de verleiding
niet meer weerstaan, klom op een stoel
en at de toffeevinger op.
Later heeft vader van klei een nieuwe
vinger gemaakt en die was niet van
echt te onderscheiden.
Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

‘Music was my first love...’
Regelmatig luisteren we, ‘s avonds voor het slapen gaan, naar
radio M-Utrecht ‘love songs’.
Mooie, rustige, en veel kippenvelliedjes, komen er dan tussen
tien en elf uur voorbij.
Het werkt bij ons als een soort
‘slaapmutsje’. Soms horen we het eind
van het programma niet eens meer.
Dit, doordat we dan door de mooie
muziek, in slaap zijn gesust.
Een van de eerste handelingen, die ik
‘s ochtends na het opstaan doe, is de
radio aanzetten.
Vaak staat de zender dan ook op radio
M-Utrecht. Eerst naar het nieuws
luisteren, en daarna, tijdens het lezen
van de krant, de muziek aan. Als er op
een of andere zender, een lijst met de
mooiste zomerhits, of muziek uit de
jaren zestig, zeventig of tachtig is, gaat
de knop tijdelijk om naar die zender.
Alhoewel radio M-Utrecht ook vaak
dit soort programma’s uitzend.
Rond het eind van het jaar volgen we
de Top 2000. De Top 2000 hoor je van
25 tot en met 31 december op NPO
Radio 2. Ikzelf heb een brede smaak
van muziek. In de top tien van mijn
favoriete nummers staat o.a Charles
Aznavour met ‘Tous les visages de
L’ amour’, of te wel She. Al vind ik,
het Franstalige de mooiste uitvoering.

Voor mij is dit echt een ‘kippenvel’
liedje.
Het is me met de paplepel ingegoten. Ook bij mijn ouders thuis stond
vroeger de radio altijd aan. Naar allerlei soorten muziek werd geluisterd.
Zowel naar klassiek, jazz en operette
als naar de populaire nummers uit die
tijd.
Zo rond 1950-60 waren ‘de Veermannen’ een begrip in Utrecht. Een
groepje muzikanten die al muziek makend, van straat tot straat liepen. Mijn
ouders waren me dan nog weleens
kwijt, maar wisten precies waar ze
me moesten zoeken. Ik was weer eens
achter de muziek, en de Veermannen,
aan.
Heeft u dat trouwens ook? Herinneringen en gevoelens die naar boven
komen bij het horen van bepaalde
melodieën? Muziek kan me ontroeren.
Zo heb ik herinneringen bij de muziek
van Tsjaikovski ‘het zwanenmeer’,
waar ik tijdens mijn klassieke balletles
op danste.
Ook moet ik, als ik het nummer van

Rijk de Gooijer of Herman Berkien,
‘als ik boven op de dom sta’ hoor,
denken aan het buurtfeest in de Dirkje
Mariastraat, dat ik ééns, al hossend,
mocht meemaken. Of, tijdens het luisteren, naar sommige love songs, van
rond de jaren 60 - 70. Dan komen, zo
nu en dan, óók ‘All the boys I loved
before’ nog eens voorbij.
Voor alle duidelijkheid, niet dat het er
zóveel zijn geweest hoor!
Bij één van de vakantiebaantjes tijdens
mijn middelbare schooltijd, heeft muziek mij, door de drie weken dat ik dit
deed, ‘heen gesleept’. Echte ‘arbeidsvitaminen’ was het. Ik had een baantje
in de keuken bij de stationstraverse.
Kroketten moesten er worden gerold.
Heel wat bakken ragout, gemaakt door
de kok, kwamen uit de koeling. De
ragout werd in een machine gedaan
waar het, aan de lopende band, als
lange ronde staven uitkwam. Ik moest,
de breedte van 4 vingers van mijn
hand aanhouden, als de lengte van de
kroket. Nadat alle bakken ragout leeg
waren, dacht ik klaar te zijn. Niet dus!
Wist ik veel...... De ‘blote’ kroketten moesten achtereenvolgens nog
door bloem, ei en paneermeel gerold
worden. Zo kreeg ik deze snacks wel

vier keer in mijn handen. Honderden
kroketten in die drie weken tijd. U
begrijpt wel dat ik na deze weken even
geen kroket meer kon zien. Wel fijn
dat de radio tijdens deze ‘klus’ aan
mocht. Dat verlichtte de arbeid nog
een beetje.
Muziek.... we worden er blij van, of
raken juist geëmotioneerd. Het heeft,
vaak ook, een belangrijke rol bij rituelen. Tijdens een crematie of begrafenis
is muziek meestal heel confronterend. Dit, omdat er nummers worden
gespeeld, waar de overledene zo van
hield en dus herinneringen oproepen
bij de nabestaanden. Muziek is emotie.

Ook tijdens huwelijksceremonies. We
kennen allemaal het beeld van ‘de
traan’ van Koningin Maxima, toen
Carel Kraayenhof de tango ‘Adiós
Nonino’ speelde. Het is een bekende
spreuk: ‘waar woorden zwijgen,
spreekt de muziek’. En zo is het ook.
Vandaar geldt dan ook zeker voor mij:
‘Music was my first love.....and it will
be my last’.
Clasien
Calboo-Heideman
Vianen
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BTR REIZEN

Alle merken

auto’s

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Sfeervolle Najaars– Kerst & Nieuwjaars reizen
Kerst autoreis Asten / Brabant

5 dagen Nobid Hotel slechts € 285,285,- p.p.

Kerst autoreis Bonte Wever / Assen
4 dagen All Inclusive slechts € 369,369,- p.p.

APK-keuringen R.D.W. erkend

Najaars busreis Epen / ZuidZuid-Limburg

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

All Inclusive Hotel Eperland ***
4 dagen van 27 - 30 okt. slechts € 299,299,- p.p.

Kerst busreis Valkenburg / Limburg

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen van 23 - 27 dec. slechts € 445,445,- p.p.
Reis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # volpension met drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

Kerst of Oud & Nieuw Wunderland
3 dagen All Inclusive slechts € 239,239,- p.p.

Kerstcruise over de romantische Rijn
7 dagen MS Oscar Wilde ***** va. € 898,898,- p.p.

Kerstcruise over de Donau

8 dagen MS Amadeus ***** va. € 1.098,1.098,- p.p.

en nog veel meer sfeervolle
s–
s– Kerst & Nieuwjaars reizen
aar
Naj
voor alle vakanties zie:

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!
U kunt bij deze “vergeten” groep

Alle merken

werkzoekenden, uw personeels-advertentie

van Audi ... tot ... Volkswagen

onder de aandacht brengen. De Oud-Utrechter is
de grootste krant in de regio voor de 50 plus doel-

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

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

groep, met een oplage van 55.300 exemplaren en
een bereik van ruim 168.000 lezers.

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

Meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden
U

en bel met ons verkoopteam: 030-8200570
De Oud-Utrechter BV
Postbus 113

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

ORANJE KORTING!
BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN:
1.549,-

TOT

500

KOR
T

,-

ING! *

Bij
onsvankiest
u voor
kwaliteit,
service en goed advies
* Bij aankoop
2 Cool Motion
matrassen.
Vraag naar de voorwaarden.
Wij hebben een uitgebreide keus in:

IN DE COMPLEET
VERNIEUWDE

FEESTELIJKE OPENING 4/5/6 OKTOBER
MET O.A. SPINVIS, RONALD GIPHART, STAND-UP COMEDIAN ANUAR,
AAFKE ROMEIJN, VERHALENCAFÉ EN EEN BRUISEND
KINDERPROGRAMMA!

www.hetutrechtsarchief.nl

• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

8
Beddenspeciaalzaak
CityBed

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

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

8

SINCE 1990
Wij zijn o.a.

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

PROFITEER

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

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

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

Gloeilamp in beide zakken

Toen mijn opa en oma nog in de
wijk Wittevrouwen woonden,
gingen we daar iedere week
op bezoek. Mijn tante, oom en
nichtje woonden daar ook in
huis, dus gingen we vaak buiten
spelen. We speelden dikwijls
met de bal die we tegen de
stoeprand en de hoekhuizen
gooiden. De bewoners vonden
dit niet zo leuk. Het dreunde
door het hele huis.
We speelden veel op de straat. Als we
weer binnenkwamen, moesten we meteen onze handen wassen. Het viel ons
wel op dat de straten en huizen er een
beetje zwart uit zagen. En er hing altijd
een vreemde lucht. Dit kwam allemaal
van de gasfabriek, die toen nog in bedrijf
was.
Er waren op de hoeken van de straten erg
veel kleine winkeltjes: de bakker, slager,
melkboer, groenteboer enzovoort. In de
Bollenhofsestraat zat ook een groenteboer. Je moest door een soort tunneltje
om bij de winkel te komen. Ik denk dat
de groenteboer daar met zijn auto of
met paard en wagen onderdoor reed. Er
werd toen nog veel met paard en wagen
gereden. Ik weet nog goed dat Van Gent
en Loos ook door de stad reed met die
mooie grijze paarden; ik vond dat altijd
zo`n mooi gezicht. Toen mijn moeder
mij vertelde dat ze met de auto gingen
bezorgen, vond ik dat zo erg. Want waar
gingen die lieve paarden heen?
Houten ton
Maar om nog even terug te komen op
de groenteboer: als je daar de winkel
binnenkwam, rook je de geur van verse
groente en fruit. Als het weer kouder
werd en er weer veel stampotten gegeten
werden, hadden ze ook zuurkool. Dit zat
in een houten ton en ze haalden de zuurkool eruit met een grote houten vork.

Er zaten ook kleine zwarte pepertjes in,
maar die moest je niet doorbijten. Dit
was alleen voor de smaak.
Ook ging ik vaak met mijn opa boodschappen doen en daarna ging ik de
deurbel en de brievenbus poetsen. Die
waren van koper.
Op een keer gingen we weer naar opa en
oma, maar we mochten niet naar buiten,
want mijn oom had een verrassing voor
ons. Hij had een auto gekocht. Daarmee
gingen we een stukje rijden; mijn moeder voorin en mijn nichtje, mijn broer en
ik achterin. Ik zie me nog zo zitten in de
auto. Ik had nog nooit in een auto gezeten. Waar we heen zijn gereden, weet ik
niet meer. Maar wat hadden we genoten.
Fietsen
Als we weer naar huis gingen, moesten
we een half uur fietsen. Dus gingen we
soms nog even naar de St.Jacobstraat.
Daar zat toen een snackbar. Van- of Verbeek heette die. Daar kregen we dan een
patatje. Dat kostte destijds 25 cent. Met
frietsaus was 10 cent duurder. Maar die
kregen we niet meer, omdat anders onze
jasjes onder de frietsaus zaten. De patat
was heerlijk en als het op was gingen we
weer naar huis.
Als ik nu langs het Griftpark rijd, zie je
een mooi park waar veel mensen gebruik
van maken. De huizen en straten zien er
niet meer zwart en vuil uit. En die vieze
lucht is gelukkig ook verdwenen. De
huizen zijn er mooi opgeknapt en er zijn
veel dakkapellen geplaatst.
Alleen jammer dat de kleine winkeltjes
zijn verdwenen. Die konden het niet
meer redden. Er was teveel concurrentie
van de grote supermarkten.
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De foto bij dit verhaal zegt u
hoogstwaarschijnlijk niets.
Het is een Telefoon Wijkcentrale aan de Van Esveldstraat
in Utrecht. Nu verscholen
achter het groen in min of
meer verpauperde staat. Bij
het schrijven van dit artikel
is het gebouw waarschijnlijk al grotendeels gesloopt.
Op de kelder na, waar alle
kabels uit de wijk Wittevrouwen, Tuinwijk en Tuindorp
hun weg vinden.
De toekomstige toegang tot de kelder
komt in een parkeergarage van een
wooncomplex dat over de voormalige
Wijkcentrale-kelder heen wordt gebouwd. Dit noem ik slim hergebruik
van een stuk grondgebied, dat sinds
de jaren zestig bij 20 tot 30.000 telefoons de bellen deed rinkelen.
Dit soort gebouwtjes en gebouwen,
overal in het land, zullen op termijn
verdwijnen. Worden als het ware,
figuurlijk gezien, opgeknipt in
straatmeubilair, hier en daar verspreid
door onder andere eerder genoemde
wijken en aangesloten op glasvezelkabel. Wie had dat in de jaren zestig
gedacht? Niet de PTT-ers, die toen
met hart en ziel de elektromechanica
aan de praat hielden, waarvan de
meesten helaas al niet meer in leven
zijn.
De chef beheerseenheid, de heer
Birkhoff, beheerde een aantal van

Van Esveldstraat

dit soort Wijkcentrales in de stad,
inclusief De Bilt en Bilthoven. Vanuit
zijn kantoortje keek hij uit op de
Kardinaal de Jongweg, wat nu, met al
dat groen, niet meer voor te stellen is.
Dagelijks reed hij met zijn brommertje van zijn woonplaats De Bilt naar
dit gebouwtje, gekleed in een dikke
lange bruine leren jas en met een
zwarte alpinopet op het hoofd. Winter
en zomer. Ik zie ‘t nog voor me.
Ondanks genoemde dikke kledij had
Birkhoff vaak een kou op de blaas,
zoals je dat noemde. Achter zijn bureau gezeten, had hij dan ook dikwijls
een gloeilamp in beide zakken, om
het boeltje warm te houden.
Storingloper
De Storinglopers liepen dagelijks de
trap op en af voor het opnemen van
storingsmeldingen. De monteur belde
vanaf deze locatie naar het hoofdkan-

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com
Duizenden draadjes

Het volle nest
Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje of achter een hoge heg verstopt. Jarenlang heb ik hetzelfde nestkastje ieder
jaar weer een stel koolmezen of pimpelmezen die trouw hun eieren uitbroeden en hun jongen leren vliegen. Ook heb ik
katten in verschillende soorten gehad die in het uitvliegseizoen een soort huisarrest hadden. Alleen in de tuin als de
baas er ook is.
Mijn buurvrouw echter heeft haar werfkater
niet zo onder controle. Dat dier is gevonden
en leeft dus een eigen leven en is niet goed
gesocialiseerd.
toen ik mij dus in enig jaar verwonderde dat
er geen vogels meer aanvlogen om de partner
en later de jongen te voederen heb ik het nestkastje geopend. Zeer tot mijn spijt zag ik het
verlaten nestje met wel 11 eitjes dat was achtergebleven. Bij een praatje over de heg vertelde
ik mijn ontdekking aan de buurvrouw. Die

kleurde rood tot achter haar oren en biechtte op
dat haar Rooike, een je weet wel-kater, in de
tuin ineens een hele hoge sprong had gemaakt
en er een vogeltje in de vlucht gevangen had.
Ze had het verzwegen in de hoop dat het
geen broedvogel was. Maar ja, nu kwam het
ter sprake en ja, haar kater had nog ernstige
jachtinstincten.
Goede raad was duur. Wat doe je met 11 eitjes
die niet uitgebroed zijn? Ineens zag ik een redelijke oplossing en ging het nestje aanbieden

aan een van de leraren van de school bij me om
de hoek. Voor de meest kinderen die in een 10
hoge flat groot worden is zoiets als een nestkastje al heel iets bijzonders, laat staan dat ze
de inhoud van zo’n kastje van dichtbij zien. De
gift werd dankbaar aanvaard. Al was het wel
erg sneu voor de overgebleven pimpelmees die
zo dapper een nest gebouwd en gesjouwd had.
Senta de Haas
atnes@live.nl

toor, waarvan hij de adressen doorkreeg. Want mobieltjes bestonden
niet en met de telefoon van de klant
bellen mocht niet.
De storing betrof vaak een defecte
kiesschijf, een snoertje en/of (kool)
microfoon. In ernstige gevallen werd
het hele toestel vervangen, dat eveneens eigendom van PTT bleef. Ook
kon het een kabelbreuk in de grond
zijn, waarvan deze monteur alleen de
diagnose stelde en een andere afdeling daarvan de (gespecialiseerde)
zorg in de schoenen geschoven kreeg.
We hebben het hier over de periode
dat je, volgens een advertentie, voor
honderd guldens naar Australië kon
emigreren, waar een aantal PTTers gretig gebruik van maakte en
waarvan een aantal na verloop van
tijd ook weer terugkeerde, pas nadat
het geld voor de terugreis bij elkaar
verdiend was.
De tweede foto zegt u ook hoogstwaarschijnlijk niets. Maar let u na het
lezen van dit artikel maar eens goed
op. Je ziet ze overal. Het straatmeubilair van de tegenwoordige KPN, die u
en mij van Internet, TV en Telefonie
voorziet en dat in de jaren zestig als
een fabeltje zou worden bestempeld
(PS: niet te verwarren met de kleinere
gammele, met ducttape aan elkaar
geplakte, blikken doosjes van Ziggo).
Tijden veranderen hè, zegt u nou zelf.
Jan Hoogendoorn
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
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.

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober
Ontdek de geheimen van de Koude Oorlog

Op 19 en 20 oktober, het eerste weekend van de herfstvakantie, bruist het van de activiteiten op Park
Vliegbasis Soesterberg. In het kader van het themajaar Koude Oorlog organiseert de provincie Utrecht
in samenwerking met het Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum, gemeente Soest en
gemeente Zeist een groots evenement. Beleef de verhalen en geheimen van de Koude Oorlog met een
uitgebreid programma voor jong en oud, vol cultuur, natuur en avontuur. Er zijn binnen- en buitenactiviteiten, Het evenement is gratis toegankelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. Het hele programma kunt u
inzien op provincie-utrecht.nl/geheimenkoudeoorlog

Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 3 november

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 desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere
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.

Sporen van een roemrucht verleden

Tussen 1945 en 1991 was Europa in de greep van
een oorlog die nooit uitbrak: de Koude Oorlog. Het
was een tijd van oost tegen west, het IJzeren Gordijn,
spionage en de dreiging van de atoombom. Ook in
de provincie Utrecht heeft de Koude Oorlog heel wat
sporen nagelaten. Op Park Vliegbasis Soesterberg
zijn verschillende gebouwen en installaties uit deze
periode bewaard gebleven en is de dreiging van die
tijd nog voelbaar. Tijdens het evenement ‘Ontdek de
geheimen van de Koude Oorlog’ kan jong en oud kennismaken met de verhalen en de monumenten op dit
uitgestrekte terrein met haar roemruchte verleden. Zie
ook elders op deze pagina.

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

In de Museumtuin van het Nationaal
Glasmuseum in Leerdam is momenteel de
tentoonstelling ‘De Valkuil van de Kunde’ te
zien, die is ontsproten uit de creatieve samenwerking tussen Bernard Heesen en de
jonge, getalenteerde Nienke Sikkema. Het
toont het resultaat van een zoektocht naar
de mate waarin de techniek en de kunde

3-Daags noorderlicht weekend
Tromsø vanaf € 549 pp
4-Daags familie winteravontuur
Tromsø vanaf € 619 pp
8-Daags winter(sport) avontuur
Lapland vanaf € 499 pp

Bel 050-3136000 of kijk op
opjachtnaarhetnoorderlicht.nl

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

Elke woensdag

Tentoonstelling in Museumtuin Nationaal Glasmuseum

BELEEF HET
NOORDERLICHT

Glaskunst door Bernard Heesen en Nienke Sikkema

van het glasblazen bepalend is voor het
eindproduct. De titel van de expositie
weerspiegelt de voor Bernard Heesen
steeds aanwezige verleiding om - na
dertig jaar werken met glas - te vervallen
in makkelijke trucs en technische hoogstandjes. Die valkuil probeert hij dan
ook al dertig jaar te omzeilen. Nienke
Sikkema, net afgestudeerd aan de KABK
in Den Haag, ging werken in het atelier
van Bernard Heesen om het glasblazen
te leren. Terwijl zij de techniek van het
glasblazen steeds meer onder de knie
kreeg, werd Heesen op zijn beurt weer
geïnspireerd door haar talent, haar open
blik, maar vooral ook door haar vrolijke
onkunde. Kennis doorgeven werd tegelijkertijd kennis verversen en verbreden
en aldus ontstond een verrassende
chemie tussen meester en leerling (zie
ook elders op deze pagina’s).

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in
IJsselstein elke donderdag een open inloopdag.
Daar kunt u gratis kunst
en curiosa deskundig
laten beoordelen. Dat kan
zonder afspraak tussen
10.00 en 14.00 uur bij
MPO, Energieweg 7 in
IJsselstein. Kom langs
en wie weet blijkt u de
eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer
inlichtingen: bel 0306063944.
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Het Utrechts Archief heeft haar expositieruimte vernieuwd. Aanleiding voor een prachtige nieuwe
expositie die de titel ‘Utrecht begint hier’ heeft meegekregen. U leest er in deze bijdrage van Het
Utrechts Archief alles over.
MUSEUM
VAN ZUILEN

MUSEUM

WIJK C

Utrecht begint hier:
nieuwe tentoonstelling HUA

Vanaf vrijdag 4 oktober komt de Utrechtse geschiedenis tot leven
in de volledig vernieuwde Expo van Het Utrechts Archief (HUA). De
bezoekers kunnen hier het Utrechtse verleden zien, horen, ruiken
en beleven. Van de werfkelders tot de Domtoren en van het eerste
fietspad tot het grootste station van Nederland: in de Expo komt
tweeduizend jaar Utrechtse geschiedenis aan bod in vier nieuwe
tentoonstellingszalen.

In De Oud-Utrechter
krijgt u alvast een voorproefje van één van de
nieuwe zalen, ‘Utrecht
vanaf de Dom’. Hier
zie je hoe Utrecht al
tweeduizend jaar werkt,
durft, verbindt, leert
en viert.
Utrecht Werkt
Utrecht is een dynamische stad. De nijvere
houding die de Utrechters ook in het verleden
al hadden, komt aan
bod in ‘Utrecht Werkt’.
Veel grote bedrijven zijn in Utrecht
gevestigd of opgericht.
Kooplieden, bierbrouwers, tegelbakkers,
vingerhoedmakers,
wapensmeden, instrumentmakers en meubelmakers: je komt van
alles te weten over typisch Utrechtse
bedrijven en bedrijvigheid.

Utrecht, knooppunt van wegen. Ook eind jaren vijftig, begin jaren zestig (foto: Het Utrechts Archief)

allereerste ﬁle van Nederland ontstond
op verkeersknooppunt Oudenrijn
en kunt zelf op de ﬁets springen om
op een ontdekkingsreis te gaan door
heden en verleden.

De tentoonstelling leert u ook alles over de geschiedenis van kermissen in Utrecht

Utrecht Verbindt
In ‘Utrecht Verbindt’ zie je hoe
Utrecht zich ontwikkelde als knooppunt van wegen en rivieren. Denk

aan de Utrechtse grachten en werven,
die uniek zijn in de wereld. Of aan de
spoorwegen, die onlosmakelijk aan
Utrecht verbonden zijn. Je ziet hoe de

Utrecht Durft
De Utrechtse mentaliteit staat centraal
in ‘Utrecht Durft’: de Utrechter staat
erom bekend niet op zijn mondje te
zijn gevallen. Zo zorgden de gilden
er in de Middeleeuwen voor dat
hun rechten werden vastgelegd in
de ‘Gildebrief’. Ook ontmoet je de
16e-eeuwse heldin Trijn van Leemput,
die voorop ging in de strijd tegen de
soldaten in kasteel Vredenburg.
Utrecht Leert
Utrecht is een stad met een rijke
Universiteitsgeschiedenis en kreeg
in 1636 een eigen universiteit. In
‘Utrecht Leert’ hoor je de verhalen
van bijzondere Utrechtse schrijvers,
scholen en studenten. Zo mocht de
18e-eeuwse student Moses del Valle
Saldana, in de 18 eeuw vanwege
zijn geloof niet in de stad slapen

en ontmoet je Quint Ondaatje uit Sri
Lanka, die een belangrijke functie in
de Utrechtse politiek vervulde.
Utrecht Viert
De Utrechter staat niet alleen bekend
als eerlijk, direct en hardwerkend,
maar ook als levensgenieter. In de stad
wordt al eeuwenlang veel georganiseerd op het gebied van vermaak. Ben
je een trouwe bezoeker van de Piekenkermis of van een van de vele jaarlijks
terugkerende Utrechtse festivals? Of
bezoek je graag concerten? In het
thema ‘Utrecht Viert’ leer je over de
geschiedenis van kermissen, festivals
en concertzaal TivoliVredenburg in de
Utrechtse binnenstad.
Feestelijk openingsweekend
De nieuwe tentoonstelling ‘Utrecht
begint hier’ is te zien vanaf 4 oktober,
15.00 uur. Daarna is er een groot feestweekend met optredens, rondleidingen
en een verhalencafé, gepresenteerd
door Ton van den Berg (ook wel
bekend als Koos Marsman). Meer
informatie: www.hetutrechtsarchief.nl

De EXPOTIP van: Bettina van Santen (architectuurhistoricus)
Ik kies ‘Utrecht Verbindt’, want wie beweegt zich niet regelmatig in, door,
van en naar Utrecht? De centrale ligging en de bijbehorende verbindingen via
water-, spoor- en autowegen zijn bepalend voor onze stad. We danken er de
grachten en de werven aan, ooit historische handelsroutes. Met de komst van de
spoor- en autowegen werd Utrecht nog meer een spin in het web. En dan zijn
er de bijbehorende ongemakken: de eerste autoﬁle stond bij Oudenrijn en later
was er de eerste ﬁetsﬁle, nota bene vlak bij het oudste ﬁetspad van Nederland.
Een onderwerp dat iedere Utrechter aangaat’.
Utrecht is van oudsher een dynamische stad vol bedrijvigheid
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Een heel onpraktisch huis
Jaren terug heb ik mij in een artikel nogal kritisch uitgelaten
over de beroemde Utrechtse architect Gerrit Rietveld. Mede
omdat ik in een huis van Rietveld mijn jeugdjaren heb doorgebracht.
Zo bracht ik een keer een bezoek aan
een kennis in de wijk Schalkwijk in
Haarlem-Zuid. Nu, daar kunnen ze er
ook wat van. Ik doel op de (nota bene
vrouwelijke) architect die in 1980 de
woning ontwierp waar ik een bezoekje
bracht.
Voordeur op eerste verdieping
De voordeur is er op de eerste verdieping. Vanaf de straat ga je over
een stalen helling naar boven. Ook
de SRV-melkman en andere middenstanders konden hier met een
gemotoriseerde driewieler gebruik van
maken, was de gedachte van de huisvrouwelijke architect; behalve als de
brug met ijzel gestoffeerd was, gleed
de melkman met kar en al terug naar
‘t begin. Na een druk op de bel moest
de huisvrouw, vanuit de keuken op de
begane grond, de trap op om de zware
glazen flessen met melk, pap, yoghurt
en boter kaas en eieren in ontvangst
te nemen. Om deze vervolgens de
trap af te sjouwen en op het aanrecht
te zetten. Een uurtje later belde de
groenteman, de schillenboer en/of de

pakketbezorger en begon dezelfde
procedure opnieuw.
Vandaag de dag is het vooral pakketjes
aannemen, bijvoorkeur als je net
naar toilet bent geweest, waarvoor je
(u raad het al) ook de trap op moet,
omdat-ie eveneens boven is. Enfin,
na het avondeten belt vervolgens een
buurman voor zijn pakketje en kan je
dus weer naar boven.
Slaap kindje slaap
Na een hele dag traplopen val je als
een blok in bed. Natuurlijk niet voordat je opnieuw de trap hebt getrotseerd, want u raadt het opnieuw: Het
bed en de badkamer zijn ook boven.
Carport
Een aantal woningen zijn in de
gelukkige omstandigheid van een
achtertuintje met carport, waardoor
de bewoners consequent van de
achterdeur gebruik kunnen maken en
pardoes met natte kleren en schoenen in de woonkamer staan. Dit laat
onverlet, dat leveranciers boven aan
de voordeur blijven aanbellen.

De huizen vanaf de achterzijde met carport

Het is frappant zeg ik altijd, dat de
architect zelf niet in zo’n huis woont.
Daarnaast moet de hele dag het licht
aan, winter en zomer, anders kan je de
trap en het aanrecht niet vinden.

De markt
Door het waterbedeffect van Amsterdam gaan de huizen niettemin met uit
de hand gelopen prijzen als broodjes
over de toonbank. Dus no-problem
wat dat betreft.
Bovendien is genoemde wijk ontwor-

Uniek aanbod: € 4.000 voordeel
op een Hyundai Tucson.

pen met maar liefst twee parkeerplaatsen per woning (met nota bene eigen
carport). Dus kampeermogelijkheden
in overvloed.
Jan Hoogendoorn

Kom n
bij Hy u langs
W i t te u n d a i
n
en pa berg
voord k je
eel!

Kies bijvoorbeeld voor een
Hyundai Tucson N Line
vanaf

€ 34.995

inclusief € 4.000 voordeel.

€ 2.000 SmartTech bonus en € 2.000 extra inruilvoordeel bij Hyundai Wittenberg.
De nieuwe Hyundai Tucson N Line is voorzien van een sportief uiterlijk en slimme technologieën, zoals 19” lichtmetalen velgen,
360-graden camera, cruise control met snelheidslimiet, sportieve voor- en achterbumper, regensensor en Apple CarPlayTM*.
Met € 4.000 voordeel ligt de nieuwe Hyundai Tucson N Line binnen handbereik. En met de 5-jaar garantie met onbeperkte
kilometrage reden genoeg om langs te komen voor een proefrit. Kom verder.

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl
Hyundai Wittenberg Amersfoort: Xenonweg 15, tel. 033 - 463 5535
Gecombineerd verbruik: 4,4 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 22,7 (km/l); CO2 - emissie: 113 - 151 (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. Private lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private
Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. De Hyundai actie ‘SmartTech Bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai Tucson. De bedragen verschillen per model.
Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-09-2019 tot en met 31-10-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. 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 per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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De opvolger van Herman Willemse
Het lange afstandzwemmen is populair. Denk aan Maarten van
der Weijden. Olympisch kampioen en later nog beroemder door
de Elfstedentocht te zwemmen voor het goede doel. In de jaren
zestig en zeventig heeft een aantal Nederlandse zwemmers en
zwemsters furore gemaakt door wereldkampioen te worden.
Ik was de opvolger van Herman Willemse en werd door hem
getraind.
Nadat ik in 1968 naar de Olympische
Spelen geweest was, kwam Willemse
naar mij toe in Utrecht om te vragen
of ik nog oren had om lange afstandzwemmer te worden. Door harde
training in het Amsterdam-Rijnkanaal
werd ik wereldkampioen in 1970. Het
eerste jaar in 1969 was ik al vice-wereldkampioen en zwom ik wedstrijden
over de hele wereld. Diverse malen
was ik wereldrecordhouder op de 10
mijl (16 kilometer).
Herman Willemse
Herman Willemse heb ik pas weer dit
voorjaar ontmoet op Texel, na 46 jaar.
Ik wist dat Herman op Texel woonde,
maar niet op welke plaats. Door navraag te doen bij de uitgever van zijn
boek ‘Vrije slag’ en een filmpje gezien
te hebben, kon ik ongeveer uitzoeken
waar hij woonde. Hij woont nu in Den
Hoorn en na veel vragen stond ik voor
de deur. We hebben een uurtje bijgepraat. Hij is inmiddels 85 jaar.

Ik zeil veel met mijn vrouw samen
langs de Normandische en Bretonse
kust en op de Waddenzee en het IJsselmeer, maar met zwemmen heb ik niet
zoveel meer. Wel blijf ik nog steeds
zeer geïnteresseerd in de Nederlandse
prestaties in het lange afstandzwemmen. Dat was bij de KNZB niet erg
populair in die jaren. Je werd eerder
tegengewerkt dan dat de KNZB iets
voor je deed. Jammer. Ik heb zelfs een
jaar geen waterpolo meer mogen spelen. omdat ik semi-prof was geweest.
Tarzan
Grote promotor van het lange afstandzwemmen was Johnny Weismuller. De
enige echte Tarzan en mijn idool. In
1970 was er zelfs een wedstrijd van 25
kilometer met Johnny Weismuller als
starter met zijn welbekende schreeuw
alsof hij aan een liaan hing met Jane.
Het eerste jaar dat ik naar Canada ging
om daar te zwemmen was er een 24
uurswedstrijd zwemmen en andere

wedstrijden van 40 à 60 kilometer. Dit
was in 1969. Ook heb ik met Judith
de Nijs de 24 uur van Santa Fe in Argentinië gezwommen en de wedstrijd
van Mira Mar naar Mar Del Plata.
Daar was het niet mogelijk de finish te
bereiken vanwege de sterke stroming
in de Grote Oceaan. We waren te laat
gestart door de organisatie.
De wedstrijd van Santa Fé staat
bekend om de aanwezigheid van
piranha’s. Niet zo’n fijn idee. De
organisatie vertelde ons dat daar maar
weinig en kleine piranha’s zwommen.
Even goed geen rustgevend gevoel.
Nijl
Ter gelegenheid van de opening van
de Aswandam in het zuiden van Egypte zwom ik in de Nijl een aantal keren
in een achtvorm om twee eilanden
heen. Het probleem met dit water was
dat je geïnfecteerd kon worden door
de bilharziaworm, waar je heel ziek
van kon worden. Uiteindelijk heb ik
de wedstrijd wel gezwommen, omdat
de organisatie mijn paspoort in bezit
had. Ik heb het nu over 1971. Nederland stond op goede voet met Israël,
maar niet met Egypte. Ook werd mij
gevraagd of ik samen met mijn vrouw
een krans op het graf van Nasser wilde
leggen, de voormalige president van

Krantenknipsel uit grijs verleden: Johan Schans uit Utrecht wereldkampioen lange afstandzwemmen

Egypte, die in september 1970 was
overleden. Alles lag heel gevoelig
toen, politiek gezien. Als Nederlander
werd ik als verlengstuk van ons land
gezien en moest met een foto van de
kranslegging in de krant; met geen
mogelijkheid kwam ik er onderuit.
Bejubeld
In Syrië werden mijn vrouw en ik
uit de taxi gehaald en door mensen
van het leger met zwaar geschut naar
Djable gedragen. We dachten dat
ons laatste uur geslagen had. Vooral
omdat men riep: “Schans out”. Op
de schouders werden we het dorp

binnen gedragen. Als ware held werd
ik ontvangen, omdat ik in dat jaar
tweede van de wereld geworden was.
Zo kun je je vergissen. Deze mensen
kenden mij beter dan ik hen. Al met al
een geweldige periode waarin ik ook
nog Anton Geesink en Mohammed Ali
heb mogen ontmoeten. Ook de vader
van Trudeau, de huidige president van
Canada, die toen president was van dat
land. Ik wil dit als oud-Utrechter graag
delen met oud-Utrechters.
Johan Schans
06-50613644
johanschans@kpnplanet.nl

Wandelsportmedailles vroeger mooier
Niet zo lang geleden ben ik begonnen met wandelen. Het is
gezond als je wandelt. Je komt op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Je kunt rustig nadenken tijdens het wandelen en ‘je hoofd leegmaken’, dingen op een rijtje zetten. Andere
mensen ontmoeten. Van de natuur genieten. Training. Prestaties
leveren en die verbeteren. Ik kan het een ieder aanraden.
De wandelsport als natuurlijk geneesmiddel tegen de welvaartsziekten
chronisch oververmoeid, overspannen,
stress, burn out en zelfs burn down.
De wandelsport beoefenen kan individueel of in groepsverband. Lid worden
van een wandelsportvereniging kan
ook. Stippel zelf je tocht uit of neem
deel aan een georganiseerde loop met
veelal een aandenken (medaille) aan
die wandeltocht.
De wandelsport had zijn bloeitijd
voor en na de Tweede Wereldoorlog.
Veelal met een prachtige medaille

als beloning. Momenteel lijkt de
belangstelling voor de sport weer te
groeien, getuige de deelnemersaantallen aan bijvoorbeeld de Nijmeegse
Vierdaagse, de Rode Kruis Bloesemtocht en de Airbornetocht. Sommigen
vinden dat te massaal en zoeken liever
de stilte op.
Na 300 kilometer training in het
voorjaar en de zomer liep ik afgelopen
juli de Nijmeegse Vierdaagse voor de
tweede keer. Ik liep 30 kilometer per
dag, aangepast naar leeftijd. Wat een
gigantische, unieke belevenis!

Een paar medailles van mijn vader met linksboven. Die van de Dommarsch 1934 (foto: Ad Hogerdijk)

Avondvierdaagse
In de jaren
zestig heb ik,
zoals zovelen,
de avondvierdaagse in
groepsverband
gelopen.
Keurig in twee
rijen, achter
elkaar, in de
pas en met veel

zang. Nu gaat het effe anders….
Ik wist dat mijn vader in zijn latere
jeugd ook de wandelsport had beoefend. Als bewijs waren er de medailles, die hij had bewaard uit die tijd en
zelfs nog een foto. De wandelsportmedailles en plaquettes zijn van voor
de Tweede Wereldoorlog. De gelopen
afstanden vermeld op de medailles variëren van 30 tot en met 50 kilometer
en betreffen diverse tochten, georganiseerd vanuit de Stad Utrecht en de
omgeving van Utrecht. De tochten
liep mijn vader tussen 1932 en 1938.
Verscheidene van die beloningen voor
de gelopen afstand blijken inmiddels
museumstukken. Zoals de plaquette
VVV-week Utrecht 1935, vervaardiger
Begeer. Een exemplaar is in het bezit
van het Centraal Museum Utrecht.
Klaarblijkelijk is deze uitgegeven naar
aanleiding van een wandeltocht en
andere activiteiten.
’Kunst‘
Vele van deze medailles/plaquettes
zijn van koper en wat vooral opvalt
van uitzonderlijke kwaliteit qua ontwerp, uitvoering en afbeelding. Sommige zijn het predicaat ‘kunst’ waardig. Zoals die van BATO Zeist 1935
50 kilometer, met aan de voorzijde de
afbeelding van het gemeentehuis Zeist
en aan de achterzijde het gemeentewapen van Zeist en de 40 kilometer

Mijn vader vooraan in het wit. De anderen zeer waarschijnlijk in
het tenue van VSV Vreeswijk. Foto ca 1935 (collectie Ad Hogerdijk)

‘lustrum marsch medaille van BATO
van 26-8-1934 in Art Deco-stijl met
een wit rood lint. Een speciale is ook
die van de UCJMV Sportclub EDO
Utrecht, ‘Dommarsch’ 30 kilometer
van 4 augustus 1934. Het toeval wil
dat 4 augustus ook nog eens de geboortedag is van mijn zoon. Utrecht is
ook zijn geboorteplaats. Naast de nodige info op de verzilverde medaille is
er een uiterst gedetailleerde weergave
van de Utrechtse Domtoren, aan beide
zijden van de toren omgeven door verschillende lauwerkransen en hangend,
hoe kan het anders, aan een rood wit
lint. Een bijzonder exemplaar is ook
die van ‘Kees de Tippelaar’, 1932 met
jaargespen 33, 34, 35 uit Breukelen.
Veel huidige medaille-uitvoeringen

voor de afgelegde kilometers van
georganiseerde lopen kunnen niet
tippen aan die uit het verleden. Van
mij mogen de huidige slecht geslagen
en ‘conservenblikken’ medailles, het
vaantje, de pin enz. achterwege blijven. Ik weet natuurlijk ook wel dat er
veel factoren van invloed zijn voordat
je een wandeltocht kan organiseren
met een mooie representatieve medaille waarbij je ook nog eens de jaarlijkse continuïteit (de traditie dus) wil
waarborgen. De kilometer van 1935
is nog dezelfde kilometer in 2019,
ofwel, niet alles was vroeger beter. De
wandelsportmedailles echter wel!
Ad Hogerdijk Vianen
a.g.j.hogerdijk@gmail.com
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Met gapers terug naar de tijd van toen
Je ziet ze eigenlijk niet meer, maar zo’n veertig jaar geleden, waren ze bij apothekers en soms ook
bij drogisterijen aan de gevel te bewonderen. Een gaper is een beeld van het hoofd van een man,
meestal van zuidelijke afkomst, een Moor of Muzelman met open mond en vaak met uitgestoken
tong. Een gaper deed dienst als uithangbord van apothekers om klanten te trekken, maar tevens
als kwaliteitsaanduiding voor de winkel.
Eerst werd het als uithangteken op
de luifel gezet, maar aangezien er
steeds minder luifels waren, werden
deze gapers steeds vaker aan de gevel
bevestigd. Voor alle duidelijkheid,
de mond van de gaper staat niet open
om te gapen, maar om medicijn in te
nemen. Weet u dit ook weer.
Over de herkomst van de gapers
bestaan verschillende theorieën , zo
zou dit type gaper te danken zijn aan

de ontmoetingen van zeelieden van de
Verenigde West-Indische Compagnie
tijdens hun verre tochten.
Mijn interesse voor de gapers komt
voor uit het feit, dat ik achttien jaar
werkzaam ben geweest bij de Subfaculteit Farmacie van de Rijksuniversiteit Utrecht, eerst als laborant bij de
Chemische Levensmiddelenleer en
Toxicologie o.l.v. Prof. Dr. J.F. Reith,
later toen deze met emeritaat ging

Utrecht Agenda 2020

werd ik gevraagd of ik Hoofd van de
Bibliotheek van Subfaculteit Farmacie
wilde worden. Natuurlijk moest ik
dan wel eerst de opleiding voor dit
beroep gaan volgen. Daarna werd ik
aangesteld als Bibliothecaris. Toen ik
eenmaal op mijn plaats gekomen was
en ik om me heen ging kijken kwam
ik in Utrecht in een winkel gapers
tegen die net zo groot waren als een
menselijk hoofd. Tegen een redelijke

prijs kon ik ze kopen van eigen geld.
Dat heb ik dus ook gedaan en vanaf
dat moment sierde de gapers mijn
kamer. Ik heb ze dan ook laten staan
toen ik bij de Farmacie vertrok.

tionaris bij de Centrale van Rijkspersoneel in Den Haag niet afslaan.
De gapers die ik nu net gekocht heb,
bracht me weer helemaal terug in de
tijd van toen.

Ofschoon ik het daar enorm naar mijn
zin had kon ik een functie als staffunc-

Theo de Ruiter (ruit2181@planet.nl)

Oh ja! Het alfabet van onze
jeugd

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.

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!

€ 17,50
Utrechts Kleurboek
Tekeningen inkleuren is weer helemaal
hip bij jong en oud. Dat blijkt ook uit de
populariteit van het ‘Utrechts Kleurboek’, gemaakt door Lucas van Hapert,
dat inmiddels aan de vierde druk toe is.
Liefhebbers kunnen naar hartelust aan
de slag met tekeningen van onder andere de Dom, de Vismarkt,
de Winkel van Sinkel, de Zakkendragersteeg en de Zadelstraat.
In het boek zijn alle kleurplaten twee keer opgenomen.

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.

€ 19,99

€ 19,95

Dom-sokken in vrolijke kleur
geel
Naast de blauwe echte Utrechtse
Dom-sokken hebben 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.

€ 10,00

€ 14,95

€ 12,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Agenda Utrecht 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Utrechts kleurboek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dom-sokken in zomerkleur geel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oma kan jij nog huppelen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Echte Dom-sokken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Grote Jaren 50 Boek (let op: aangepaste verzendkosten van 5,75) .  .  .  .  .  .  .  .  .
Was getekend Anton Pieck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Van stadsie tot stad. Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,50
19,99
19,95
10,00
14,95
12,95
14,95
39,95
19,95
17,95
24,95
16,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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.
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Dienstplicht in een garnizoensstad
Sinds in 1870 de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot stand
was gekomen, werd Utrecht
een echte garnizoensstad. Er
kwamen kazernes, veelal genoemd naar hoge officieren.
De oudste uit 1824 was de naar koning
Willem I genoemde Willemskazerne
aan de Ridderschapstraat en de Wittevrouwensingel, in een tijd dat ook de
eerste forten verrezen. Volgden onder
meer de Van Sypesteynkazerne (1878),
de Hojelkazerne (1886) en de oude
Kromhoutkazerne bij fort Vossegat.
(1910). De nieuwe Kromhoutkazerne
tegenover het stadion is sinds 2010
het hoofdkwartier van de Landmacht.
Een groot deel van de Willemskazerne
ging in 1877 verloren door een brand.
De rest van het gebouw kreeg een
andere bestemming. De historisch
interessante Hojelkazerne aan de
Croeselaan en de Van Sypesteynkazerne aan de Leidsekade, gebouwd in
een monumentale stijl, die kenmerken
vertoonde van neo-classicisme en
neo-renaissance, werden nog in de
twintigste eeuw gesloopt.
In 1955 moest ik de dienstplicht vervullen. Pas in 1997 zou de dienstplicht
worden opgeschort. Met kanonnen
had ik weinig op, maar ik mocht naar

een opleiding als schrijver en werkte
daarna in Utrecht als administratief
medewerker voor het garnizoen
in zowel de Van Sypesteyn- als de
Hojelkazerne. Het was best een leuke
job, die me een ongehoorde machtspositie verschafte, omdat ik de nogal
ingewikkelde dienstreis-declaraties
moest controleren. Je kon een lastige
klant, die op zijn geld zat te wachten,
wekenlang pesten door een onjuist
ingevulde nota niet te corrigeren,
maar telkens terug te sturen. Hoog tot
laag paaide me door sigaretten aan te
bieden, die ik als niet-roker stiekem
aan de collega’s doorschoof. Eén keer
per maand stopten we de wedde in
zakjes, die met een dienstauto werden
rondgebracht in de regio. Dat was
altijd veel geld, dat we in geval van
een overval met ons pistool zouden
moeten verdedigen. “Ja, amme hoela”,
dacht ik dan. We werden overal met
gejuich ontvangen en vaak getrakteerd
op koffie met gebak.
Bananen
Op onze afdeling werkte een korporaal, die zich later zou ontwikkelen
tot een bekend cabaretier. Totaal geen
militair, zoals hij met de handen in de
zakken en zonder baret op zijn hoofd
rondliep. In de ‚petoet’ is deze vrolijke

Frans echter nooit terecht gekomen.
Zijn werk deed hij naar behoren,
maar hij kon opeens opstaan met de
woorden: „Jongens, ik ga even iets te
eten halen.” Hij maakte dan de foerier
aan het lachen en kwam terug met een
doos koeken of een tros bananen.
Eens in de maand was het een paar
dagen hard werken aan de ‘geldelijke
verantwoording’, maar de rest van de
tijd was het rustig en zat iedereen veel
(te lang) in de kantine. Eenmaal moest
ik op de tent passen en kwam plotseling de brigade-generaal van de administratie het kantoor binnen. Hij ging
rustig zitten en maakte een praatje met
me, dronk een kopje koffie, stak een
sigaret op. Even later schuifelden de
majoor - het hoofd van onze afdeling
-, het burgerpersoneel en de andere
militairen verschrikt het lokaal binnen.
Ze klapten in de houding en de generaal zette zijn gesprek voort en liet ze
ijskoud een poosje staan.
Tien jaar na de oorlog, waarin ons alleen de dreiging van de Koude Oorlog
boven het hoofd hing, ging het er
tamelijk gemoedelijk aan toe. Terwijl
we ijverig bezig waren met de uitbetalingen belde een keer de garnizoenscommandant op. Een kolonel. “Kan
Kieboom een poosje hierheen komen,
ik heb hem nodig.” De overste: “Ja

Manschappenkantine in de Hojelkazerne aan de Croeselaan. (foto: Het Utrechts Archief)

maar, het is hier heel druk.” De kolonel: “Stuur hem toch maar.”
En daar ging ik, naar onze hoogste
baas in Utrecht. Hij zat achter zijn bureau, met een reusachtige kruiswoordpuzzel voor zich op tafel. “Weet jij een
ander woord voor....” Na een uurtje
was de puzzel in zijn geheel ingevuld
en mocht ik vertrekken.
Ik woonde destijds in mijn eentje op
een zolder van de deels al in onbruik
geraakte Hojel-kazerne. Met kasten
en oude meubels had ik daar een knus
hokje gemaakt, waar ik studeerde
en meestal ‘s nachts bleef slapen. Je
mocht wel naar huis, maar dat bete-

kende tweemaal een half uur fietsen,
alleen om te gaan slapen. In plaats
daarvan kon ik in alle rust een pittige
studie voltooien. Maar eenmaal kwam
de tijd dat we, naar een bekend en destijds voor ons verboden soldatenliedje,
‘de rotzooi gingen verlaten’. Bekend
als ik was met de papierwinkel van het
garnizoen zocht ik de map met mijn
persoonlijke gegevens en borg deze
secuur op, ik meen in een vierkant
archief. In de jaren die volgden na het
afzwaaien, heb ik geen oproep meer
gekregen voor herhalingsoefeningen.
Bert Kieboom

Met de vleeswagen naar Parijs
Dit verhaal is een aanvulling
op dat van Jan Zwezerijnen
in De Oud-Utrechter van 20
augustus. Omdat ik deel
uitmaakte van het illustere
reisgezelschap op weg naar
Parijs, heb ik uiteraard ook
mijn herinneringen aan deze
tocht.
Het idee kwam van Nol van Niekerk,
broer van Peter. Deze broers woonden
in Maarssen. Nol, de oudste van de
twee, was actief en vindingrijk en had
lef. Hij pikte of leende af en toe de
zwarte Traction Avant (Citroën) van
zijn vader en kwam dan naar Utrecht.
De eerste autorit die ik zelf gemaakt
heb, was in die auto. Nol stapte uit en
zei: wil je een blokje omrijden? En
daar ging ik. Hij had een rijbewijs, ik
was pas 17½.
Zo gingen wij ook naar nachtconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw. Dan duwde hij met zijn broer
de auto van zijn vader uit de garage
de weg op, startte daar en reed dan in
vliegende vaart langs hun huis. Dat
ging altijd goed. Op een winterdag
haalden we dat kunstje weer uit en
scheurden naar Amsterdam. Toen
we daar uitstapten gingen we direct
onderuit want het had geijzeld. Onder-

weg niets van gemerkt!
Wij zaten op het Bonifatiuslyceum.
Nu heet die school BONI, zoals de
supermarkt. Hopelijk is het onderwijs
er nu beter geworden...
Wakker houden
Nol wist dat vleesauto’s elke avond
vanuit Breukelen naar Parijs reden
en dat je daar voor een tientje in kon
meerijden op voorwaarde, dat je de
lange rit vol praatte om de chauffeur
wakker te houden. Bij ons ging het
andersom: de chauffeur moest ons
wakker houden. Per auto konden er
2 passagiers mee. De weg naar het
zuiden voerde over smalle, bochtige
wegen want snelwegen kwamen pas
later. Het was donker en regende. Bij
de grens bij Putte in België en Moeskroen in Frankrijk, stonden de wagens
in files om allerlei douaneformaliteiten
te regelen Mede daarom duurde die
rit zo lang. Om half zes ‘s ochtends
reden we dwars door Parijs tot aan de
Hallen, de Buik van Parijs, toen nog
midden in de stad. Een boeiende en
chaotische wereld. De chauffeur had
werk te doen en zei dat we konden
ophoepelen. Daar stonden we dan te
kleumen. We zochten een kroeg waar
we een ontbijt probeerden te ritselen
maar mensen daar verstonden ons

soort Frans niet en wij het hunne niet.
Een schok voor ons want wij hadden
vanaf de hoogste klassen van de lagere
school al Franse les gehad. We konden
werkwoorden in alle tijden vervoegen,
maar een gewone zin zeggen hadden
we niet geleerd...
Jan schrijft in zijn stuk over het
verblijf in een jeugdherberg waar een
vriend van ons de scepter zwaaide,
maar daar kan ik me niets van herinneren. Wel dat een schoolvriend van
ons, de latere filmkoning Huub Bals,
jeugdherbergvader in de molen van
Oisterwijk was. Daar liftten we af en
toe ook heen. Van Parijse bezienswaardigheden herinner ik me weinig.
De stad was nog helemaal zwartgerookt; de naam ‘Lichtstad’ sloeg waarschijnlijk niet op de gevels. Misschien
hebben we wel de Mona Lisa bezocht.
Een groot deel van de dag zochten we
naar eenvoudig en betaalbaar voedsel.
De Fransen verlangden twee keer per
dag een uitgebreid maal. Daar hadden
we geen zin in en Bruin trok het ook
niet. Armoe was troef voor ons.
Dat we van het Bois de Boulogne
naar Malakoff zijn verhuisd herinner ik me wel. Op de laatste dag van
ons verblijf, nadat we de Eiffeltoren
bestormd hadden, bleek er een wat
boers Duits meisje standvastig met ons

Eiffeltoren, Parijs

mee te tippelen. Ze had geen bagage
en dook met een noodvaart mijn tent
in. Ik vond dat wel spannend. Maar
er volgden geen toenadering want ze
liet wel merken dat zij daar niet van
gediend was. Het was haar duidelijk
om gratis onderdak te doen.
Wij hadden voldoende Parijs gezien
en wilden naar Bretagne liften. De
volgende ochtend moest dat gebeuren,
maar ik had die Duitse in mijn tent
en voelde niet veel voor weer een
lifttocht. De mannen scholden me uit
voor slappeling en we gingen toch samen op weg. Jan en Peter bleken later
Bretagne te hebben bereikt. Nol en ik

kwamen niet verder dan Chartres. Het
opdoemen van de enorme kathedraal
daar staat in mijn geheugen gegrift.
Wij kwamen niet verder en keerden,
moeizaam liftend, naar Nederland terug. De laatste lift was met een arts die
op de smalle dijk van Breda richting
Vianen veel te hard reed. Hij sneed
ook de bochten af. Altijd spannend of
er iemand verschijnt, zei hij grijnzend.
Wij hielden ons hart vast. Leek ons
wel handig met een dokter in de buurt.
Paulus van Vliet
paulusvv@live.nl
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Dankzij wachtlopen ontkomen aan ongeluk
Ik had gedacht dat ik niet in dienst hoefde vanwege broederdienst. Mijn beide broers waren namelijk al in dienst geweest.
Maar dat ging mooi niet door; ik moest gewoon dienen. Ik was
van de Lichting 56-4, dus dat is al lang geleden. Mijn eerste
opleiding kreeg ik, zoals zovelen, in Ossendrecht, bij de lichte
Lua (Luchtdoelartillerie), de 198e Afdeling. De eerste tijd vond
ik ronduit zwaar en je zag bijna niets anders dan bossen en het
kamp waar je de opleiding kreeg. Bovendien moest je, als je na
weken voor de eerste keer naar huis mocht, je kraag van je uniform dicht houden.
We werden gewaarschuwd dat maar
echt te doen, want je kon zelfs al straf
krijgen als je in je vrije tijd gesnapt
werd. Nadat ik mijn opleiding in Ossendrecht voltooid had, vond men mij
wel geschikt voor de Kaderschool en
kreeg ik bovendien een opleiding als
Radarbediende.
Ik vond het best interessant allemaal,
maar het was wel knap fanatiek in
Ede waar ik geplaatst was. Bovendien
kwam ik er achter dat ik, als ik verder
ging, drie maanden langer zou moeten
dienen. Ik had daar weinig trek in en
toen de mogelijkheid van een gesprek
zich voordeed, heb ik dat duidelijk gezegd. De consequentie als ik
afhaakte was wel dat dat ik weer naar
Ossendrecht terug moest.
Cursus
Dat nam ik maar op de koop toe, Toen
ik eenmaal terug in Ossendrecht was,

kwam de gelegenheid dichter in de
buurt van mijn woonplaats dienst te
gaan doen. Daar moest je wel een
goede sociale reden voor hebben;
bijvoorbeeld getrouwd zijn of een
cursus volgen.
Dat laatste was bij mij het geval, dus
kwam ik in aanmerking naar Rotterdam te gaan, en wel naar de Dorpsweg
in Rotterdam Zuid. Daar zat ook een
afdeling van de Lua. op de plek waar
toen nog de Barakken stonden. Nou,
dat heb ik geweten, het was wacht
lopen troef, de ene dag na de andere.
Het begon al met een strafwacht, toen
ik mij moest melden bij degene die de
wachten regelde. Ik groette niet toen
ik daar binnen kwam en moest meteen
zijn kamer weer af en opnieuw binnenkomen met “De Groeten”. Ik kreeg
gelijk de volgende dag een wacht aan
mijn broek. Vandaar uit ging het vaak
naar Poortugaal, waar we oefeningen

Groeten hoorde erbij in dienst

deden met de Radar.
Ongeluk
Mijn afdeling ging 11 december 1957
met drie auto’s al heel vroeg op pad.
Ik dus niet mee, omdat ik weer eens
op wacht moest. Die dag kreeg de auto
waarin mijn groep zat een ongeluk
op een onbewaakte overweg aan de
Dorpsweg en is daarbij wel dertig
meter meegesleurd door een olietrein.
De auto werd compleet vernield en er
waren diverse gewonden te betreuren.

Dat het niet erger is afgelopen, mag
een wonder heten. Gelukkig waren
bijna alle passagiers in de auto goed
gehelmd en dat is een gedeelte van
hun redding geweest. en heeft erger
voorkomen.
Geluk
Ik had die dag dus echt geluk dat ik op
wacht stond, anders had ik gegarandeerd ook in die auto gezeten. Er
heeft destijds een flink stuk daarover
in dagblad Trouw gestaan. waarbij

al de namen van de gewonden zijn
genoemd.
Ik kan trouwens rustig zeggen dat ik
achteraf nooit enige spijt heb gehad
van mijn militaire diensttijd, want
het is zeker waar dat je op die leeftijd
gevormd wordt en ik heb in mijn
diensttijd veel leuke vrienden gehad
en ook nog veel geleerd.
Chris Maliepaard
c.m.maliepaard@kpnplanet.nl

Gegoochel met Wie van de Drie
Ieder mens heeft zijn vijftien minuten beroemdheid. De een zingt
met een gouden keeltje, de ander schildert schitterende portretten en weer een ander wordt gevraagd deel te nemen aan een
televisiespelletje. Dat overkwam mij in 1978. Goochelaar Ted
Tevano uit Den Haag had een vriend, die ook goochelde, gevraagd hem in Wie van de Drie te assisteren en ik werd overgehaald het driemanschap te completeren.
Het verschil tussen mij en de anderen
was, dat ik niet kon goochelen en
gezien de ontbrekende handigheid
daarvoor zou ik er nooit in slagen er
iets van te bakken. Maar het ging er
natuurlijk om de vragen van Kees
Brusse, Albert Mol, Martine Bijl en
KRO-omroepster Eveline Velsen op
een zo natuurlijk mogelijke wijze te
beantwoorden. Want wie was van de
drie de echte goochelaar? Daar draaide
het hele spel om.
Van te voren huurde ik een goochelaarskostuum. Dat bleef de andere
twee bespaard, omdat die al over zo’n
uitrusting beschikten. Daarbij schafte
ik zwarte lakschoenen aan - de kosten
van 65 gulden kreeg ik door de AVRO
vergoed - en de reis naar Nijmegen
voor de opname-met-publiek werd ondernomen. Ik schoof aan bij de lunch.
Net als de beide andere goochelaars
en de panelleden die ons straks de
vragen zouden stellen. Dat was op
dat moment linke soep, want je moest

constant op je woorden passen. Er viel
weinig vooraf te oefenen, want een
goocheltruc zou mij pas op het laatste
moment worden aangeleerd. Een echte
haastklus dus. Zenuwachtig? Ik ontken
het niet. De regels voor deelname
waren bekend en je mocht niet echt
liegen. Wel domme August spelen. Dat
zou mij toch wel lukken?
Toen was het uur U daar. Eerst de begintune en het praatje van presentator
Herman Emmink en we kwamen een
voor een eerst als silhouet, daarna
belicht, in beeld en op de maat van een
vrolijk deuntje namen wij plaats vlak
voor de panelleden. Omdat de echte
goochelaar ook een act als buikspreker
deed, vroeg Albert Mol aan mij of hij
op mijn knie mocht zitten om als pop
te fungeren. Dat wees ik af, omdat
vooraf met de andere twee was afgesproken dat alle aandacht zou gaan
naar de echte goochelaar, die in het
tv-optreden zijn kans schoon zag zijn
faam te vergroten. Het hele land keek

immers? Op diens schoot mocht Mol
dus wel zitten, maar dat onderdeel
liep uit op een mislukking. Een pop is
een pop en geen acteur die vooraf zijn
tekst moest leren. Kees Brusse was in
vorm en had voor ons een moeilijke
vraag bedacht: waar bevindt zich de
artiesteningang van het Olympiatheater in Parijs? Daar zou de echte Ted
Tevano een keer hebben opgetreden,
volgens diens zeggen tenminste. Die
vertelde als Meneer Nummer Eén: aan
de achterzijde en de beide anderen
beaamden dat. Kees Brusse kon er
niets mee, want het antwoord was
driemaal fout.
De goocheltrucs
Toen moesten natuurlijk de goocheltrucs worden gedemonstreerd. Na
Meneer Nummer 1 en 2 was ik aan
de beurt. Vlak voordat we opgingen
had de echte goochelaar mij een truc
geleerd, die zelfs ik kon uitvoeren.
Hoe de truc precies in elkaar stak, mag
ik natuurlijk niet vertellen, maar het
kwam er op neer dat een van de panelleden een kaart in gedachten nam, die
later uit mijn pochetzakje omhoog
zou komen. Ik voerde de spanning
op door een paar maal te herhalen
dat het slachtoffer sterk aan de kaart
moest denken. Eveline Velsen nam

Wie van de Drie was jarenlang een populair tv-programma met een wisselend panel.. Op deze
foto van de honderdste uitzending in 1974 waren dat Nand Baert, Martine Bijl, Sonja Barend en

de uitdaging aan en zei ‘bijna door
mij gehypnotiseerd te worden’ en een
beetje bang werd, omdat ik haar strak
bleef aankijken. Toen de clou: Eveline
moest kenbaar maken aan welke kaart
zij dacht. Kees Brusse zei lachend:
“Ja, zo kan ik het ook!”, maar Eveline
deed wat haar gevraagd werd.
De omhooggekomen kaart pakte ik uit
mijn pochetzakje, keek erop en zei:
“Inderdaad, dat is de kaart waaraan u
dacht!”, zonder hem aan het panel te
laten zien. Natuurlijk was dat een willekeurige kaart en niet de speelkaart
die Eveline in gedachten had. Dat
gaf enige teleurstelling bij het panel.

Martine Bijl was er zelfs gepikeerd
over. Ze riep zelfs uit: “Ah, meneer
is boos omdat zijn trucje mislukt is!”
De uitval van Martine werd uit de
uitzending geknipt. De echte goochelaar werd daarna door drie van de vier
panelleden aangewezen. Hij had zijn
doel bereikt. Eveline dacht als enige
dat ik de echte was. Het ging ons niet
om die paar honderd gulden die er te
verdienen was. En die paar minuten
faam? Ach, ik heb het over 1978.
John Collee
johncollee@hotmail.com
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Dromen in beton, Kanaleneiland en Hoog Catharijne
De mooiste stoffen
voor uw meubelen

Wij kopen
uw Vastgoed
Snelle afwikkeling!

Verhuurd
Onverhuurd
Gebreken
geen probleem
T. 085-0030120
E. aankoop@syvalo.nl
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Dromen in beton, Kanaleneiland en Hoog Catharijne
De tentoonstelling ‘Dromen in beton, Kanaleneiland en Hoog Catharijne’, die op
28 september van start ging in het Centraal Museum in Utrecht, laat twee utopische bouwprojecten en hun onstuimige levensloop zien vanuit het perspectief
geschiedenis, design en hedendaagse kunst. Naast kunst, vormgeving, affiches,
tekeningen, films en krantenartikelen willen we met debatten in de tentoonstelling bijdragen aan de meningsvorming van de bezoeker.
De bouw van Kanaleneiland is representatief
voor de wederopbouw die in de jaren vijftig in
diverse steden plaatsvond. Duizenden Utrechters kregen in Kanaleneiland een ruime woning,
voorzien van de modernste gemakken. Hoog
Catharijne was op papier in 1962 het ideale winkel-, kantoor- en woningcomplex naar voorbeeld
van de Amerikaanse ‘mall’. Het moest fungeren

als knooppunt tussen de Utrechtse binnenstad en
het station en stond daarmee in verbinding met
heel Nederland. De tijd liet zien dat de praktijk
weerbarstig is en beide projecten gingen in een
neerwaartse spiraal. Na turbulente tijden staan
Kanaleneiland en Hoog Catharijne anno 2019
weer op de kaart.
Artistiek directeur Bart Rutten: ‘Hoog Catharijne

en Kanaleneiland laten zien hoe snel onze wensen en ideeën ten aanzien van wonen en werken
veranderen. Beide bouwprojecten werden zowel
aanbeden als verguisd en herrijzen nu weer. In
de tentoonstelling stellen we de vraag hoe dat
komt en vooral welke rol mensen hier zelf in
spelen. We vinden het belangrijk om de blik van
de bezoeker te verruimen en hen zelf een mening
te laten vormen. Dat doen we door met drie
conservatoren samen te werken om zowel vanuit
het oogpunt van stadsgeschiedenis, vormgeving
als hedendaagse beeldende kunst de bezoekers
een nieuw perspectief te bieden en Utrecht zo in
een breder wereldbeeld te plaatsen. Daarnaast
organiseren we debatten. Die maatschappelijke

taak vinden we als museum belangrijk.’
In de tentoonstelling zullen iedere zondagmiddag
-om drie uur- architecten, stedenbouwers, historici, politici en kunstenaars bijdragen aan een
visie op bouwen in de toekomst en kunnen bezoekers met hen in gesprek. Onder anderen Joris
Luyendijk, journalist en schrijver, Ella Vogelaar,
voormalig PVDA minister voor Wonen, Wijken
en Integratie, Marco Broekman,architect en
stedenbouwer (één van de makers van de nieuw
2 van 3 te bouwen wijk Merwede) en Ries Adriaansen, één van de initiatiefnemers projectgroep
‘50 jaar gastarbeiders Utrecht’, zullen hieraan een
bijdrage leveren
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De mooiste stoffen voor uw meubelen
De temperatuur daalt, de windkracht neemt toe, evenals de
kans op regen. Kortom, het is tijd om u op een bank of fauteuil
te nestelen, maar wat als het meubelstuk niet meer voldoet aan
uw wensen? Als het is verkleurd, versleten of uitgezakt of het
meubel past eenvoudig niet meer in het interieur? Herkenbaar?
Bij Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. weten ze daar raad mee.
Uzelf lekker voelen in uw eigen
huis is een belangrijk onderdeel van
ieders welbevinden. De Miedema’s
weten dat. Zij presenteren de nieuw
ingekochte interieurstoffen die zó
verleidelijk zijn dat u uzelf erin wilt

hullen. Van fluweelzacht en glanzend,
naar grafisch en exotisch kleurrijk.
Prachtige nieuwe stalenboeken van
onder andere JAB, Kvadrat, Alcantara,
De Ploeg en S&V worden getoond op
de Kleiweg in Rotterdam.
Design klassiekers
“Naast dat we de mooiste stoffen
willen laten zien, kiezen we bewust
niet voor de gemakkelijke weg en
investeren we continu in duurzaamheid”, stelt Carry. “Tot op de dag van
vandaag werken wij met dierlijke en
natuurlijke producten en we zien erop
toe dat deze minstens een EU groen
keurmerk hebben. Neem bijvoorbeeld
een natuurlijke vezel als wol, deze is
bijzonder slijtvast en daardoor heel
duurzaam. Een meubelstuk gestoffeerd
met wol blijft mooi en gaat jarenlang
mee en dat zie je terug in designklassiekers van eigen bodem als ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND en
GISPEN. Met trots mogen we zeggen
dat wij daar onze specialiteit van hebben gemaakt.”
“Natuurlijk is het belangrijk dat u de

mooiste stof voor uw meubel vindt
en daar komen we samen ook zeker
uit, maar even belangrijk is het om te
kijken naar de eigenschappen van de
stof in combinatie met de toepassing”,
vertelt Tim. Over toepassingen kunnen
ze bij MIEDEMA en Zn. heel veel
meer vertellen.

Modern, klassiek, antiek
Stoffen geven een interieur kleur,
warmte en cachet. U kunt ze gebruiken van lampenkap tot kussen,
van gordijn tot bedboord, van vaas
tot fauteuil, van tas tot bank. Van
modern via klassiek tot en met antiek.
Voorts streven wij altijd om binnen
tien werkdagen de meubels gestof-

feerd en wel bij de klant af te leveren.
Dankzij onze relaties, reputatie en een
prima mond-tot-mondreclame kunnen
nog generaties profiteren van onze
expertise.”

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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DROMEN IN BETON
OVER DE ONSTUIMIGE
LEVENSLOOP VAN
KANALENEILAND EN
HOOG CATHARIJNE

28 SEPTEMBER T/M
19 JANUARI 2020

© Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

CENTRAALMUSEUM.NL

EINDELOOS
COMBINEREN
losse hoofdsteun

heerlijke stevige zit
verschillende
armleggers

veel keuze
in pootjes

kussens keerbaar
(stof uitvoering)

In leer of in stof

Diverse
opties
WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN

Met of zonder
opsta hulp

Leverbaar
in
diverse
maten

www.DeOsim.nl
Nijverheidsweg 5 • 3471 GZ Kamerik • tel 0348 - 401208
Geopend: di-vr 10.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur
Vrijdagavond op afspraak
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Napoleon kon niet door poortje Springweg
Eén van de objecten in Utrecht waar ik in 1978 de zorg voor het
beheer en onderhoud kreeg was het zogeheten Nevenhospitaal
aan de Springweg. Prachtig gelegen tussen de Springweg, de
Walsteeg (ja, van het belastingkantoor) en het Geerte Bolwerk.
Bij mijn eerste bezoek sprong één van de biljartende soldaten
met de keu als geweer in de houding. Waarschijnlijk in de verwachting dat ik een S5 stempel op zak had en hij snel naar huis
kon; S5 betekende een te geringe stabiliteit om dienstplichtig te
kunnen zijn. Helaas voor de biljarter, mijn aandacht ging uit naar
de gebouwen.
Die hadden wel het stempel S5 verdiend. Sinds in 1938 was besloten dat
het militair hospitaal naar nieuwbouw
in Oog in Al zou gaan, was de geldkraan voor het onderhoud dichtgedraaid. Het langs het Geerte Bolwerk
staande gebouw uit 1832 was echt
gedateerd, met houten wandjes tussen
de spreekkamers van de psychiaters
en psychologen. Iedere patiënt die
even uit zijn slof schoot, en dat hoefde
echt niet met veel stemverheffing,
was in het hele gebouw te horen. Wel
handig als het te gek werd en er hulp
nodig was. Bij de verf op de deuren en
wanden kon je spreken van restanten.
Meer kaal hout dan bedekt met verf.
Bruine vlekken van lekkages in alle
hoeken. In het nog oudere gedeelte,
restanten van het Duitse Huis, kon je
een arm in de scheuren in de muren
leggen. Op zolder lagen dode duiven.
Deuren die naar ondergrondse gangen
leidden, waren hermetisch afgesloten.
Hier werd gewerkt aan de psyche van
de soldaat!
Belabberd
Ook bij de prothesewerkplaats, die in
een niet zo oud gebouw zat, was de
staat van onderhoud belabberd. De
gemeente Utrecht schreef Defensie
regelmatig aan om het onderhoud ter
hand te nemen. Uiteindelijk dreigde de
burgemeester met dwang op basis van
de woningwet.
Het Utrechts Nieuwsblad kreeg het
meningsverschil tussen twee overheidsdiensten in de gaten. Waarschijnlijk is één van de brieven in handen
gekomen van een journalist van de

krant. Hij belde op een ochtend voor
een bezoek aan het complex. Na het
doorlopen van de juiste procedure
voor zo’n bezoek hebben we diezelfde
middag nog een rondgang over het
complex gemaakt. Twee dagen later
een voor zichzelf sprekend paginagroot artikel in UN. En, zoals ook nu
nog, kwam het krantenbericht beter
onder de aandacht dan een gedetailleerd rapport. Het bracht een oplossing
evenwel niet dichterbij.
Napoleon
De tuin was en is prachtig. Vanuit de
tuin, waar nu de brasserie is, liep je
door het poortje van Napoleon (het
verhaal gaat dat Napoleon geprobeerd
heeft te paard door dit poortje te rijden
en dat het ondanks zijn beperkte
lengte niet is gelukt - waarschijnlijk
een te groot paard of een broodje aap)
naar de tuin aan de Walsteegzijde.
Een verademing. Wat een sfeer, heel
oude bomen zijn wel mooi! Hoewel de
naam Nevenhospitaal Springweg was,
waren de poorten aan de kant van die
weg gesloten. De toegang was aan het
Geerte Bolwerk. In het oude woonhuis
bij de ingang zat de GGZ. Een aparte
club, die rechtstreeks onder het Hoofd
Personeelszaken van het ministerie
stond.
De sfeer onder de medewerkers was
tegengesteld aan de kwaliteit van de
gebouwen. Natuurlijk werd er geklaagd over de werkomstandigheden,
maar het werk werd met grote toewijding gedaan. De medewerkers van de
prothesewerkplaats waren pioniers in
hun vak en leverden hoogwaardige

Gezicht in de tuin van het Militair Hospitaal (Springweg 21) te Utrecht, 1926

hulpmiddelen. Zowel de afdeling
Psychiatrie als de Prothesewerkplaats
hadden een uitstekende reputatie.
Ridders
De gebouwen van het hospitaal waren
in 1807 door Koning Lodewijk Napoleon gevorderd van de Ridders van
de Duitse Orde. In 1348 begon op een
terrein gelegen tussen de Springweg
en de stadswal de bouw van een kerk,
een ziekenhuis en een woonverblijf
voor de ridders van de orde. In 1359
was de nieuwe behuizing gereed en
betrokken de ridders het 74 ‘Duytze
Huys’ aan de Springweg. In de daarop
volgende jaren werden nog enkele
losse gebouwen toegevoegd zoals
een gastenhuis, een keuken en een
brouwhuis. Vele eeuwen waren de
ridders aan de Springweg actief met
het opnemen en verzorgen van zieken
en gewonden, totdat onder invloed van
de kerkhervorming de doelstellingen
van de orde wijzigden en de orde haar
liefdadigheidswerk in stilte en meer
achter de schermen voortzette.
Onder bewind van de eerste koning
van Nederland kwam het gebouwencomplex in handen van het Rijk en

Gezicht op enkele gebouwen van het Militair Hospitaal (Springweg 21, voormalig klooster Het Duitse Huis) te Utrecht, 1933

werd een militair hospitaal. Dit bleef
zo tot begin 1990 toen het complex als
militair hospitaal werd gesloten. Tussen 1807 en 1832 werd het hospitaal
regelmatig geconfronteerd met grote
aantallen zieken en gewonden. Zo
bleef tijdens de Tiendaagse Veldtocht
tegen België geen plaats onbezet.
Uitbreiding was noodzakelijk en in
1832 kwam er een nieuw gebouw
langs de Singel met ruime ziekenzalen. Dit bleef bijna 160 jaar in gebruik
als hospitaal. Bij Koninklijk Besluit
van 30 maart 1822 nr. 7 werd er onder
gelijktijdige sluiting van de hospitalen
in Leuven en Leiden in de garnizoensziekenzaal te Utrecht het Groot Rijks
Hospitaal gevestigd.

lijk gehuisvest bij particulieren in de
buurt van de school. De materiële
omstandigheden en het leven in school
en hospitaal lijken niet ideaal te zijn
geweest, want leerling Snellaert maakt
in de bespreking van een reisverslag
van Prof. Guislain over de hospitalen
in Nederland de opmerking dat de hospitalen buiten de provincies Holland
en Utrecht beter waren en uit een brief
van zijn studiegenoot A.V. Bultynck
blijkt de opluchting die hij heeft
gevoeld bij het verlaten van de instelling. Nadat Thorbecke het bestuur van
Nederland flink had opgeschud, werd
de opleidingsfunctie in 1869 verplaatst
naar Amsterdam en ondergebracht bij
een voorloper van de Universiteit.

Opleidingsinstituut
Na 1822 was in het hospitaal aan de
Springweg een opleidingsinstituut
voor 75 militaire artsen gevestigd de
‘Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen’. De bedoeling was de
opleiding van militaire geneesheren,
de zogenaamde Officieren van Gezondheid, te regelen, te centraliseren
en op een hoger peil te brengen. Niet
alleen met het oog op het bestaande
leger, maar ook voor uitzending naar
de koloniën, en vooral naar de Oost.
De opleiding was vergelijkbaar met
die aan universiteiten, maar kinderen vrouwenziekten en verloskunde
kwamen niet op het programma voor.
De leerlingen werden wel speciaal
opgeleid in farmacie en heelkunde. De
meeste medici hadden zich verplicht,
in ruil voor de studie, tenminste tien
jaar als bezoldigd officier van gezondheid in het leger te blijven en zich pas
daarna eventueel als gewoon arts te
vestigen. In die tijd nam de opleiding
aan een universiteit vijf à zes jaar
in beslag, maar deze studie aan het
Rijkshospitaal duurde vier jaar. Men
kon daarna niet aan de rijksuniversiteit
in Utrecht promoveren; dit kon echter
wel in Leiden. De leerlingen studeerden gratis; sommigen kregen nog een
kleine toelage. Ze waren waarschijn-

Brasserie
De oplossing kwam toen vanwege
bezuinigingen in de gezondheidszorg ziekenhuizen bedden moesten
inleveren en het Militair Hospitaal Dr.
A. Mathijsen en het Marine Hospitaal
in Overveen hun burgerbedden werden
ontnomen. Staatssecretaris Van Houwelingen liet beide hospitalen sluiten
en liet voor de hoogste geneeskundige
zorg voor militairen het Centraal
Militair Hospitaal oprichten bij het in
aanbouw zijnde nieuwe Academisch
Ziekenhuis, nu het Universitair Medisch Centrum Utrecht in de Uithof.
De prothesewerkplaats ging naar
het Militair Revalidatie Centrum in
Doorn. De afdeling Psychiatrie naar de
gelijknamige afdeling van het AZU op
de Uithof. Defensie koos voor het Calamiteitenhospitaal een ruimte bij het
AZU, die was gebouwd als beschermd
onderkomen en voor die functie niet
meer nodig was. Er zou nog geruime
tijd overheen gaan tot het complex aan
de Springweg een nieuwe bestemming
kreeg. Het hotel Karel de V is er nu
gevestigd, met een gezellige brasserie
en een uitstekende keuken.
Jan Wingelaar
janh.wingelaar@ziggo.nl
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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.

Vrouwenschola zoekt nieuwe
leden
Iedere vrijdagmiddag zingt in de
Josephkerk een kleine groep enthousiaste vrouwen met veel plezier
gregoriaans. ‘Gregoriaans, de moeder
van alle muziek’ zoals Wilfred Kemp
op zondagmorgen (radio 4) vaak zegt.
Gregoriaans zingen verbindt ons met
een eeuwenlange gelovige traditie. Om
de diepte, de kracht ervan, te ervaren
moet je het misschien vooral zelf doen.
De Vrouwenschola onder leiding van
Marietrees Broeren bestaat sinds 2013.
De schola repeteert op vrijdagmiddag
in de Josephkerk aan de Draaiweg van
15.00 uur tot 16.30 uur en verzorgt hier
iedere tweede vrijdag van de maand
een kleine viering. Daarnaast zingt de
schola ongeveer zes keer per jaar in
een viering in een van de kerken van
Utrecht en maakt soms een uitstapje
naar Friesland of Groningen om daar
in de oude kerkjes te zingen. Nieuwe
leden (vrouwen) zijn van harte welkom. Voor meer informatie zie: www.
josephkerk-utrecht.nl
Oproep respondenten interview
Wij zijn vier studenten communicatie
aan de Hogeschool Utrecht. Voor het
project Beter Thuis onderzoeken wij
hoe communicatie kan bijdragen aan
het bij elkaar brengen van de bewoners
in de Utrechtse wijk Noordoost rondom
het thema vitaliteit. Om erachter te
komen wat de wensen en behoeften
zijn rond dit thema en hoe de doelgroep
het best benaderd wil worden, zijn wij
op zoek naar respondenten. Wij willen
graag in contact komen met bewoners
vanaf 55+ uit de wijk Noordoost om
een interview af te leggen.
Heeft u binnen een week tijd om met
ons in contact te komen en uw mening
te laten horen? Wij gaan graag met u
in gesprek! Indien interesse of vragen,
neem dan contact met ons op.
Merel Roel, Lucienne Looije, Merel
van Zijl en Sanne Jakma
scompany.team07@hu.nl
06-52580747
Inspiratiewandeling Heidestein
Vrijdagmiddag 11 oktober 2019 van
13.00-15.00 uur wordt er weer een

ten zijn gratis toegankelijk en er is voor
ieder wat wils:
Historische wandeling door Rivierenwijk
Met de gidsen van Gilde Utrecht
ontdekken we op laag tempo de
Rivierenwijk. 12 oktober om 14.00 uur
verzamelen bij Kinderboerderij Nieuw
Rotsoord, de middag is afgelopen rond
16.00 uur. We wandelen ongeveer een
uurtje. Briljantlaan 101, Utrecht.
Spelletjesmiddag bij muziekbroedplaats
DB’s
Rummikub, scrabble of ping-pong: het
kan allemaal. 26 oktober vanaf 13.30
tot 16.00 bij DB’s CAB-Rondom 100,
Utrecht. Bezoek aan Brouwerij Oproer.
Proef verschillende bieren en doe mee
aan de pubquiz. 2 november vanaf
14.00 tot ongeveer 16.00 bij Brouwerij
Oproer CAB-Rondom 101, Utrecht.

Repair Café Leidsche Rijn
Repair Café Leidsche Rijn is zaterdag 5 oktober (13.00u - 17.00u) open! Handige vrijwilligers helpen bezoekers allerlei spullen te repareren, zoals lampen, stofzuigers, koffiezet-apparaten, elektronica (cd- en dvd-spelers, printers),
gereedschap, speelgoed en fietsen. Géén kleding of ander textiel. Iedereen is van harte welkom! Adres: Buurtcentrum
Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan 76, Leidsche Rijn (Parkwijk). Er zijn consumpties verkrijgbaar voor een schappelijk prijsje. Toegang tot het Repair Café is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
Meer informatie: jrc.bosch@gmail.com, (06) 20180104 (Jeroen Bosch). Website Repair Cafés in Utrecht: repaircafeutrecht.nl.
wandeling georganiseerd door de Angst,
Dwang en Fobiestichting. De wandelingen zijn bedoeld om even een moment
van rust te creëren en meer bewustzijn
te krijgen. Ook is het een leuke kans
nieuwe mensen te ontmoeten. We
wandelen in een rustig tempo. Soms in
stilte om echt tijd en aandacht te hebben voor alles om ons heen. Daarnaast
is er natuurlijk ruimte om met elkaar
in gesprek te gaan en ervaringen te
delen. We lopen 3-5 kilometer en zijn
ongeveer anderhalf uur onderweg. Het
minimum aantal deelnemers is vier.
Meedoen aan de wandeling, inclusief
een kopje koffie of thee, is gratis! In
verband met het bijhouden van het
aantal deelnemers en de hoeveelheid
koffie, is het wel noodzakelijk je aan te
melden. Mail naar lotgenotencontact@
adfstichting.nl of bel 0343-521031.
Omapost brengt jong en oud
samen in Utrecht
De mooiste dingen gebeuren juist
wanneer je jong en oud samenbrengt.

Daarom organiseert Omapost dit
najaar een serie activiteiten waarbij
verschillende generaties elkaar leren
kennen. Op vijf zaterdagmiddagen in
oktober en november kunnen inwoners
van Utrecht daaraan gratis deelne-

men. Iedereen die het leuk lijkt eens
stadgenoten van een andere generatie
te ontmoeten is welkom zich aan te
melden voor een of meer van de activiteiten. Ook wie niet in Utrecht woont is
welkom om mee te doen. De activitei-

Ellen Brunninkhuis

te incasseren van IBAN

€ 105,00 (buitenland)

tnv

Handtekening:

Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
E-mail

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Naam
Adres
Postcode + Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar

www.deoud-utrechter.nl en vul de bon digitaal in.

U

Colofon

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter en ik betaal via automatische incasso
De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar
€ 54,90 (in Nederland)

Ontmoetingsdiner
Een driegangendiner met invloeden van
vroeger èn nu, gekookt door een getalenteerd kok, samen met mensen van
verschillende leeftijden. 30 november
vanaf 17.00 tot 20.00 uur bij De Wilg,
Mecklenburglaan 3, Utrecht.

Fietsen voor de Dom
Zaterdagavond 26 oktober organiseren wij een evenement op het Domplein,
met als doel geld op te halen voor de restauratie van de Dom. 26 Oktober is de
laatste dag van de zomertijd. Die avond vindt er een fietsfestival plaats op het
Domplein met twee evenementen. Het eerste is de Lichtjesparade, een fietstocht
voor jong en oud, waarbij deelnemers hun fiets en zichzelf met lichtjes versieren
en langs de mooiste singels en straatjes van Utrecht rijden. Iedereen met een
fiets, maakt niet uit wat voor fiets, is meer dan welkom. De tweede is een Nachtrit van Dom tot Dom, een 70 kilometer lange tocht voor de meer geoefende
wielrenners. Beiden tochten beginnen en eindigen bij de Domtoren waar het
Fietsfestival plaatsvindt (drankjes, live-muziek, etc). Daar gaan om 20.00 uur
zowel de lichten van de Domtoren als van het Fietsfestival uit en de kaarsen aan,
wat een heel bijzondere sfeer geeft! De evenementen zijn niet alleen gericht op
wielrenners, maar op elke Utrechter, jong of oud, die een fiets heeft en de Dom
een warm hart toedraagt. Meer informatie: www.onzeeigendom.nl of mail naar fietsen@onzeeigendom.nl.

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus

Dhr./Mevr.

Creatieve middag: zeefdrukken
Jong en oud ontwerpen samen t-shirts
en tassen onder begeleiding van studio
Kapitaal. 16 november vanaf 14.00 tot
ongeveer 16.00 uur bij Vechtclub XL
Europalaan 2B, Utrecht.
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TANTE POST
Sinterklaas op de lagere
school
Tot mijn negende jaar geloofde ik heilig in Sinterklaas. Mijn vader bonsde
op 5 december hard op de voordeur en
daar schrok ik ieder jaar weer van. Bij
het openen van de voordeur stond daar
een goedgevulde jute zak met cadeautjes, die uiteraard door Zwarte Piet
was neergezet. Ook werd ik een keer
‘s avonds opgebeld door ‘Sinterklaas’.
Hij had vernomen dat ik mijn bordje
niet leeg at en ik moest toch echt
proberen dat wel te doen… Hoe kon
hij dat nu weten? “Sinterklaas weet
alles”, zei mijn moeder. Wist ik veel
dat het de buurman was.
Het was 5 december 1971, ik zat
in de derde klas van de Jan Willem
van der Meeneschool en Sinterklaas
ging alle klassen langs, alle kinderen
waren zenuwachtig. Ik zat vooraan
en kon goed naar Sinterklaas kijken
met zijn prachtige mantel, mijter en
handschoenen (met ring). Maar die
zwarte herenschoenen onder die tabberd… vreemd. De geruchten die de
ronde deden onder de kinderen dat hij
“niet echt” was, ging ik langzaamaan
geloven. Niet lang daarna begreep ik
hoe het verhaal in elkaar stak. Wat een
teleurstelling…
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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.

Dansen is plezier voor twee
Het was stil in de straat. Het leek wel
of alle bewoners aan het slapen waren.
Dat is natuurlijk onzin, want het was
een doordeweekse dag en de mannen
waren gewoon aan het werk. Bij één
gezin was er geen stilte, want er klonk
muziek uit het huis. Nieuwsgierig
geworden door dit geluid liep ik er
naartoe en zag toen dat moeder en
dochter met elkaar aan het dansen waren. Was daar een speciale reden voor?
Omdat ik het graag wilde weten, was
de enige mogelijkheid het maar te
vragen. Dus ik trok mijn stoute schoenen aan en keek door het raam naar
binnen. De dansende dames zagen mij
staan en vroegen wat ik wilde. Eerlijk
vertelde ik, dat ik niets wilde, maar
dat ik wel nieuwsgierig was waarom
ze aan het dansen waren. Er is geen
speciale reden, zeiden de dames, we
vinden dansen gewoon leuk. Tja, dat
kan natuurlijk.
Het leuke voor mij was, dat ik net
dansen had geleerd bij Dansschool
Wildschut op de Kromme Nieuwe
Gracht in Utrecht. De werkelijke
reden dat ik naar les ben gegaan was,
dat ik bij Dansschool De Rijk op de
Nieuwe Gracht (tijdens het zogenaamde vrij dansen) bij de tango, te
horen kreeg, dat, als ik klaar was met
worstelen (!), ik maar eens dansles
6
7
8
9
moest gaan nemen. Dat riep de eige14 de
naar van dansschool De Rijk door

microfoon zodat de hele zaal het ook
te horen kreeg. Leuk was anders, maar
hij had wel gelijk. Kort daarna ben ik
inderdaad bij dansschool Wildschut
les gaan nemen. Ongetwijfeld kent
u ook nog de woorden: slow, slow,
quick, quick slow. Het leuke was dat
je zowel bij Wildschut als De Rijk
zaterdags en zondags (uiteraard tegen
betaling) zogenaamd vrij kon dansen.
Het geleerde kon je, als je tenminste
durfde, direct in de praktijk brengen.
De Foxtrot was het makkelijkst,
de Engelse wals was al een stuk
moeilijker, dus daar paste ik even.
Het bijzondere was, dat je met het ene
meisje beter danste dan met de andere
(jonge)dames. Voordat u nu begint
te schelden, ja, het kan ook aan mij
gelegen hebben! Maar hoe het ook
zij, ik heb de dansschoollessen met
succes beëindigd, en sindsdien zwier
ik bij gelegenheid heerlijk over de
dansvloer.

Velox-Elinkwijk
Leuke bijdrage omtrent de allerbelangrijkste voetbalderby. Ik was erbij in
1965 op paaszaterdag tussen Velox en Elinkwijk in de Galgenwaard toen het
stadion tjokvol zat ondanks de stromende regen. De spanning was om te snijden en die wedstrijd had Elinkwijk met geluk gewonnen, maar voor hetzelfde
geld had Velox die gewonnen dat een keer op de paal had geschoten.
C. Boer
Maartensdijk
kees.boer@ziggo.nl

Theo de Ruiter
ruit 2181@planet.nl

Foto: Velox bij de start van de competitie in 1962, met o.a. Willem van Hanegem (zittend middelste rij links).
mechanisch werkende spullen, speelgoed, 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 portemonnee! Het Repair Café is in Woon- en
Zorgcentrum Bijnkershoek, Van Bijn-

Repair Café Transwijk-Bijnkershoek
Donderdag 3 oktober (13.30u 16.00u) is Repair Café TranswijkBijnkershoek open. Handige
vrijwilligers helpen bij de reparatie
10
11
van huishoudelijke apparaten en gereedschap, video- en audioapparatuur,

KRUISWOORDPUZZEL

Astrid van Zoest
1
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3
Vleuten
12
A.vanZoest@careyn.nl
15

16

4

5
13

17

18

19

20

21

Puzzel mee en win !!!
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toegangskaarten toegezonden voor
de beurs KreaDoe in de Jaarbeurs
in Utrecht, die van 30 oktober
tot en met 3 november wordt
gehouden.
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37

41

42

43

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een zin uit de tune van een bekende televisiesoap en luidde:
44

45

46

Voortdurend
onderweg naar
morgen
47
48
50

49

51

52

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan
uw oplossing voor DONDERDAG 10 OKTOBER 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

53

Veel inzenders hadden geen moeite dat puzzeltje op te lossen. En uit alle goede inzendingen hebben we drie prijs54
55 die ieder een exemplaar krijgen
56
57
58 Utrechts Kleurboek
59
60 van Hapert. De
winnaars
geloot
toegezonden
van het
van Lucas
prijswinnaars 61
zijn: M. Kemeling-Jongeneel,
R.M. Hulsink en63G. Veenstra-Sol.
62
64
65

66

67

kershoeklaan 250. Het staat open voor
iedereen, niet alleen voor bewoners.
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Meer informatie via Maria Mol van
AxionContinu: mmol@axioncontinu.
nl. Informatie over alle Repair Cafés
in Utrecht: repaircafe-utrecht.nl.

68

69

70

71
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Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een aardige prijs in petto. Vijf prijswinnaars krijgen ditmaal ieder twee
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Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemelsblauw; 14. bezit van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild zwijn; 21. land van de tovenaar; 22. woonboot; 24. walvisachtig zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in Brazilië
(afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33. plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld;
38. lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot voorspoed; 46. wandelplaats; 47. marter-
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De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter

Mijn sta-opstoel
zit perfect
Veilig zitten en opstaan

Kom naar de Zitadviesdag
Omdat de perfecte stoel voor iedereen anders is, organiseren wij de
Zitadviesdagen. Hierbij voorzien we u van persoonlijk advies en profiteert
u van diverse extra’s. Denk aan:
• Extra ruime keuze uit modellen
• Een persoonlijke zitanalyse
• Keuze uit een accessoire, zoals gratis luxe hoofdkussen,
stoelverwarming t.w.v. € 249,- of draaiplateau voor de helft van de prijs
• Gratis thuisbezorging en installatie

Nu op alle sta-opstoelen
tot wel 25% korting
Korting tot

€ 800.-

Waar en wanneer:
Utrecht, Zamenhofdreef 95
Zaterdag 12 oktober 2019

Meer informatie of een persoonlijke afspraak
Bel 088 - 10 20 100, kijk op www.medipoint.nl/veilig of vraag het in de winkel.

Gezond zitten
Een verkeerde zithouding kan zorgen voor rugklachten en moeite
met opstaan. Een op maat gemaakte sta-opstoel zorgt voor de beste
zithouding en ultiem comfort. Onze sta-opstoelen zijn van de beste
kwaliteit en handgemaakt in Nederland.

Korting tot

€ 1200.-

Sta-opstoel huren
Wilt u eerst een sta-opstoel uitproberen?
U huurt er al een voor € 32,50 per week.
Kijk voor meer informatie op www.medipoint.nl/veilig
of vraag het in de winkel.

Tot 15% korting
op trapliften

Thuisservice
Liever een sta-opstoel of ander product uitproberen in uw eigen
woonkamer? Onze adviseurs komen graag bij u langs.

• Meest gevarieerde aanbod
van Nederland
• Onafhankelijk advies

•
•
•
•

Maak een afspraak
met de Medipoint
Thuisservice

Vrijblijvend en persoonlijk advies
Uitleg door een expert
Uitproberen in uw eigen omgeving
Wanneer het u uitkomt

Bel 088 - 10 20 100 (optie 3) of vul online het afspraakformulier in via
www.medipoint.nl/veilig

Winkellocatie | Utrecht, Zamenhofdreef 95
Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-11-2019. Niet geldig i.c.m. een andere actie, korting of waardebon. Vraag in de winkel naar de overige voorwaarden.

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100

www.medipoint.nl/veilig

