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  Sinds de jaren twintig van 
de vorige eeuw woonde de 
familie Van Kouwen op het 
adres Koekkoekstraat 39 in 
Utrecht.   Het gezin bestond 
uit vader Wouter, geboren 
in 1887 in Utrecht. Hij was 
boekhouder bij Jongerius en 
in 1918 getrouwd met Gezina 
(Siena) Vos. Zij was geboren 
in Losser (Twente) in 1889. Zij 
kregen de volgende kinderen: 
Mien (1920), Joke (1921), 
Beppie (1921), Frans (1925), 
Lien (1927), Ina (1928) en 
Gerard (1933). Alleen Ina en 
Gerard leven nu nog. 

  In de loop van de Tweede Wereld-
oorlog werden steeds meer Utrechtse 
mannen van straat geplukt om in 
Duitsland te werk gesteld te worden 
(de zogenaamde ‘arbeitseinsatz’). 
Omdat de contacten met het Overijs-
selse Losser, waar Siena was geboren 
tijdens hun huwelijk, innig waren 
gebleven, besloten Wouter en Siena 
na de zomer van 1944 dat hun oudste 
zoon Frans (toen ongeveer 19 jaar 
oud) naar Losser zou gaan. Daar was 
hij veilig.

Joke, de oudere zus van Frans, schreef 
tussen oktober 1944 en juni 1945 een 
twaalftal brieven aan Frans. Deze 
brieven zijn bewaard gebleven (De 
brieven die Frans heeft teruggeschre-
ven helaas niet). Na het overlijden van 
Frans, in 2011, zijn ze weer boven 

water gekomen. Zij vormen een uniek 
ooggetuigenverslag van hoe het gezin 
van de toen 23-jarige Joke de oorlogs-
situatie in Utrecht heeft ervaren.

De eerste brief van Joke, die u van-
daag in De Oud-Utrechter aantreft, is 
van eind september 1944 en is nu dus 
75 jaar oud. De komende maanden 
hopen we de volgende brieven te 
publiceren.

      (Met dank aan Wouter van Kouwen)
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staande keukens van Hotel-café-restaurant Noord-Brabant (Vredenburg 3) te Utrecht. Circa 1944-1945 (foto uit particulier album, Het Utrechts Archief)   
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van eind september 1944 en is nu dus 

(Met dank aan Wouter van Kouwen)

      BRIEF 1

      27 september 1944

      Beste Frans en Losserse familie,

      Schrijf je wanneer je deze brief ontvangen hebt?

      Het is vandaag Vaders 57e verjaardag. Die dag zul je niet vergeten zijn. Jammer dat je er nog niet bij bent. Iedereen had stellig verwacht dat het niet zo lang zou duren. Vanmorgen zijn we allen naar de heilige mis geweest. Ook Vader, want die hoeft nu pas om 9 uur te beginnen. Als cadeaus heeft hij gekregen: een prachtige fruitmand; van moeder, shag, anjers in een tinnen pul, bloemen van Jo, van de familie Sodaar en van de familie Van de Pavoordt. Verder scheerzeep en scheer-mesjes. De rest zal vanmiddag nog wel volgen.

      Tussen de middag ben ik naar huis geweest. Je moet weten dat ik niet meer fi ets dus dat is nu 2 uur lopen per dag. Je ziet, ik werk wel aan mijn slanke lijn.
Iedereen dacht dat de post helemaal niet meer liep, met uitzondering van de stadspost dan, maar vanmorgen heb ik op kantoor meer post ontvangen, dus schrijf ik direct maar een brief want je zult wel benieuwd zijn hoe we het hier maken. Ik hoop maar dat je deze brief ontvangt. Schrijf je dan per omgaande terug? Dan weten we ook hoe jullie allen het maken.

      Frans, kun je nog aan bonnen, vooral broodbonnen komen? Melkbonnen enzovoort, enzovoort. Dan koop je ze maar en

       

      stuur ze als dat nog kan aangetekend. Of anders maar gewoon als brief, maar zorg ervoor dat je de bonnen niet kan zien of voelen in de brief, anders worden ze natuurlijk gestolen.
      Wat de toestand hier betreft: verder is het hier tot op heden nog rustig. Gisteren was er nog luchtalarm. Grote formaties Engelsen kwamen over. Men zei dat er parachutisten gedaald waren tussen Utrecht en Amsterdam. Doch dat zijn lulsmoes-jes geweest. Ik geloof niet zo gauw meer wat. In Arnhem gaat het op het moment ook niet best. Dat is ook weer in Duitse handen. Het is daar een slagveld geworden. Als dat maar in handen van de geallieerden is, dan is het ergste voorbij.

      Het duurt nu wel lang en wat de voedselvoorziening betreft: dat raakt in de knel. Als het te lang duurt wordt het hon-gerlijden. Met de aardappel is het nu al helemaal hopeloos. Zaterdag heeft je broer Gerard 2,5 uur in de stromende regen gestaan bij Wouterse voor 9 kilo aardappelen. De mensen trekken er ‘s morgens vroeg met kinderwagens op uit om aardappels bij de boeren te halen en komen ‘s avonds terug. Is het niet allertreurigst? Groente is er momenteel ook niet, alleen fruit dat kunnen we nog wel krijgen; dat is ook vrij.
      Met het gas is het ook een toestand. Er is alleen gas van 11 tot 1 uur. En ‘s avonds van half 7 tot 7 uur. Dus twee en een half uur per dag.

      Lees verder op pagina 3.     
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

RADIO

v r i j d a g

18
O K T O B E R

ONLINE

DOSSIER

O K T O B E R
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vanaf 18
O K T O B E R

Nieuw seizoen:
Van Rossem Vertelt
Vanaf donderdag 18 oktober start op RTV Utrecht 
weer een nieuw seizoen Van Rossem Vertelt. 
Maarten reist door de geschiedenis van onze pro-
vincie met zijn unieke en eigenzinnige blik.

Tuinspreekuur bij Aan Tafel!
Op vrijdag 18 oktober houdt het Radio M Utre-
cht programma Aan Tafel! tussen 12.00 en 14.00 
uur een open Tuinspreekuur. presentatrice Conny 
Kraaijeveld ontvangt hovenier Jurgen Smit in de 
studio. Hij geeft antwoord op vragen van luister-
aars. Heeft u een vraag? Mail hem dan naar aan-
tafel@rtvutrecht.nl.

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. 

BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN...
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KORTING!
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* Bij aankoop van 2 Cool Motion matrassen. Vraag naar de voorwaarden.
Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

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

*Vraag naar de voorwaarden.
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

Minder gewicht en 
een stralender gezicht
Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden bergen, Charifa van Slooten, 
maar de resultaten van haar behandelingsmethoden 
Differently Slim en lymfedrainage liegen er niet om. 
Vele cliënten hebben hier  baat bij en kiezen voor en 
combinatie van beide methoden.  In haar sfeervolle  
zaak Hair & Body in Maarssen legt zij uit:  

‘’Differently Slim helpt afvallen op een 
gezonde, eenvoudige manier”
Zelfs zonder sportschool of dagelijkse buikspier-
oefeningen. Juist als je gezondheidsklachten hebt 
waardoor je niet kan of mag sporten biedt deze 
methode de juiste oplossing voor één-twee maatjes 
minder, om specifi eke zones aan te pakken of om 
het fi guur te verstevigen. Met meetbaar en blijvend 
resultaat. Met behulp van elektrodes op de huid 
worden pijnloze golven naar de spieren gestuurd, 
waardoor deze aan het werk gaan. Het lichaamsvet 
wordt afgebroken, de opbouw van cellulitis neemt 
af, de spijsvertering versnelt en de bloedcirculatie 
verbetert.

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 minuten staat gelijk aan 2 à 
3 uur actief sporten. Door de opbouw en versterking 
van de spiermassa zie je ook vaak verlichting bij 
aandoeningen als lage rugpijn, MS, reuma en fybro-
myalgie.’’ Dat laatste wordt bevestigt door Marjan, 
die zowel fybromyalgie als vaak lage rugpijn heeft:
 
“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sportschool geworden!’’ 
Lymfedrainage speelt een belangrijke rol in ons 
immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van 
ziektekiemen, afvalstoffen, spanningen, pijn-en 
stresshormonen. Een blokkade kan deze constante 
‘schoonmaak’ fl ink tegenwerken. Allerlei klachten 
kunnen het gevolg zijn. Aanhoudende vermoeidheid, 

hoofdpijn, slechte verbranding, vage pijnklachten, 
rusteloze benen of vocht vasthouden.  Blokkades 
opheffen zorgt voor verbluffende resultaten. ‘’Ik was 
bijzonder sceptisch’’, vertelt Jacqueline openhartig. 
‘’Ik had alles al geprobeerd en ken alle diëten uit 
mijn hoofd. Zodra je weer ‘normaal’ gaat eten zit al-
les er binnen de kortste keren weer aan, met dankzij 
het bekende jojo-effect nog wat pondjes extra. De 
laatste jaren, terwijl ik veel sport, kreeg ik er niets 
meer af. Maar nu, val ik langzaam maar zeker af, 
mijn huid straalt, ik voel me veel energieker en 
mijn chronische hoofdpijn is verdwenen.’’ Ook de 
op leeftijd zijnde Tonnie is vaste klant: ‘’Ik breng 
mijn kleinkinderen lopend naar school, dat heb ik in 
geen jaren gekund!’’ 
 
Proefbehandeling? Gewoon eens doen!
U kunt nu een vrijblijvende proefbehandeling probe-
ren voor een aantrekkelijke prijs van €19,95. 
Dit is inclusief meting van de lymfeblokkades en 
een behandeling. Bel en maak een afspraak!

Buitenweg 26B, 3602 PS Maarssen
Tel. 0346-555957
www.hairnbody.nl



stuurde van tante Lize zijn niet geldig 

verklaard. Dus een strop 
voor ons. En van Mientje 
Vos kregen we een brief 
en daar stond in: ‘hierbij 
een paar bonnen’ maar er 
was geen bon te beken-
nen, dus alweer een strop. 
Zeg heb je dat pak van 
Evora wel ontvangen en 
die twee brieven en die 
kaart erna? Ik ben ontzet-
tend benieuwd, want je 
hebt ze echt nodig om te ruilen voor 
eten.
Op de kantoren is ook niet veel te 

doen. Je zus Mien werkt van 9 uur tot 
12.30 en zus Lien heeft gisteren de 
hele dag vrij gehad. Vader werkt van 
9 tot 5 uur.

Frans, Ik hoop dat je deze brief spoe-
dig ontvangt en dat je direct terug-
schrijft. Je ziet maar wat voor bonnen 
je krijgen kunt. We hopen dat we 
elkaar spoedig mogen weerzien.

Het beste.

Heel veel hartelijke groeten van allen 
thuis aan jou en speciaal aan de hele 
Losserse familie

Je liefste zus Joke.

(Lees verder in de volgende nummers 
van De Oud-Utrechter)

Utrechtse brieven uit de Hongerwinter
(vervolg van voorpagina)

Tussen de middag kookt moeder de 
aardappels en maakt dan stamppot 
in een zak en zet dat goed toegedekt 
in bed. We hebben dan tenminste ‘s 
avonds warm eten. Met het brood kom 
je helemaal niet toe. De roggebrood-
jes uit Losser; daar zitten we om te 
springen. Ik wou dat ik ze kon komen 
halen. Het is te hopen dat deze toe-
stand spoedig verandert, want anders 
weten we niet waar het naartoe moet. 
Die melkbonnen die je de laatste keer 
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In de rij voor het uitdelen van voedsel dat op voedseltochten is verzameld. Locatie: het terrein 
van carrosserie- en constructiewerkplaatsen N.V.  Jan Jongerius B.V.aan de Kanaalweg in 

Jutphaas (later gemeente Utrecht). Circa 1944-45. (foto; Het Utrechts Archief)

Ik stond haar op het schoolplein op te 
wachten. De bel ging en voor ik het 
wist renden de kinderen hun ouders en 
opa´s en oma´s tegemoet. Robin kwam 
een beetje mank aan de hand van haar 
juf naar buiten. Mijn lieve meissie had 
een betraand gezicht en een grote witte 
pleister op haar knie waar ik het bloed 
doorheen zag komen. De juf vertelde 
dat Robin was gevallen, dat ze een 
flinke schaafwond had en dat ze er nog 
wel wat last van kon hebben. ´Ach 
Robin, wat vervelend´ zei ik, ´net nu 
we zouden gaan fietsen!´

Ze knikte een beetje sip en zei dat het 
nog pijn deed.

Ik zei dat ik dat vroeger ook heel vaak 
had en dat mijn mama dan zei dat ik 
goed moest bewegen, dan ging het 
eerder over.

´Zullen we het proberen´zei ik, ´als 
het niet lukt kunnen we altijd nog naar 

huis!´ Dat vond Robin wel een goed 
plan. Voorzichtig fietste ze de eerste 
paar meters en daarna zei ze,´Het lukt 
oma!´ We besloten naar het Maxima-
park te gaan, want daar kan je fietsen 
zonder door ander verkeer gehinderd 
te worden.

We moesten een hoge brug over en 
Robin vertelde dat ze van haar papa 
geleerd had dat ze dan haar versnelling 
moest gebruiken. ´Ik zet ´m in z´n één 
oma´ zei ze en fietste in volle vaart 
de brug op. Ik erachter aan met m´n 
elektrische fiets. Ik moest ´m van eco 
naar sport zetten om haar bij te hou-
den. Geen woord over de knie. ´Oma, 
ik kan nóg harder! Zeg eens hoe hard 
ik nu ga´ Ik zag op mijn display dat ze 
met een snelheid van 21 km reed en 
riep hijgend, ` Doe je voorzichtig!`

Dat had ze meer gehoord. ´Jaháááá´ 
hoorde ik haar zeggen. Ik zag haar 
denken OMA, DAT WEET IK NU 

WEL. IK BEN GEEN BABY MEER!

We rustten uit op een bankje midden 
in het park. Ik had Ice tea en kaassten-
gels meegenomen en voor de zeker-
heid ook hartige koekjes. ´Kies maar 
welke je het lekkerst vindt´ zei ik.

´Ik kan écht niet kiezen oma, ik vind 
alles wat je hebt meegenomen zo lek-
ker´ Dat vond ik eigenlijk ook wel en 
samen zaten we van alles wat te eten. 
Het grote genieten was weer begon-
nen. We fietsten na een poosje verder, 
het ´racemonster´ voorop. ´Hup oma, 
fietsen!´ Maar oma stond even stil, 
gestoken door een daas en er ontstond 
meteen een prikkende, jeukende bult 
tussen mijn schouderbladen. We gin-
gen weer even op een bank zitten en 
ik vroeg Robin of ze op de bult wilde 
slaan, zodat de jeuk een beetje zou 
zakken. Robin is sterk en wilde oma 
best slaan. Nou ja, slaan, ze beukte er 
zo´n beetje op los. En een schik dat ze 
had, want oma slaan dat mag normaal 
gesproken niet. `Zeg, doe je een beetje 
voorzichtig met je ouwe omaatje. Je 
slaat wel heel hard zeg!´ Robin vroeg 
of het nog jeukte en toen ik nee zei 
antwoordde ze triomfantelijk ´zie je 
wel oma, hoe harder hoe beter´

We zochten mooie eendenveren, zagen 
prachtige bloemen, vlinders en een 
sliert ganzen die in polonaise door het 
water zwommen. Robin gaf de veren 
weer terug aan de natuur, zo hoorde 
dat zei ze. Plechtig legde ze de veren 
in het water en wenste ze een goeie 
reis. Ik genoot van de fantasie en de 
puurheid van ons kleine,grote meissie. 

Het was weer een middag met een 
gouden randje. Een om op te slaan in 
het gelukshoekje in mijn hoofd. Er kan 
nog meer bij, 
graag zelfs!

Irene Kraaijen-
hagen

Samen fietsen
Kleindochter Robin had een nieuwe, grotere fiets gekregen. Ze 
had al geoefend met haar papa en mama en ik hoorde dat ze er 
goed mee overweg kon. Het leek me een leuk idee om haar een 
keer met de fiets van school te halen en dan samen te gaan fiet-
sen. Robin vond het wel wat en die ochtend was ze op de fiets 
naar school gebracht. 

Een melkfles leegdrinken tot de laatste druppel. (foto: Het Utrechts Archief)

Medewerkers van de, door de Carrosserie- en Constructiewerkplaatsen N.V. Jan Jongerius geor-
ganiseerde, Centrale Keuken (gaarkeuken) in de leegstaande keukens van Hotel-café-restaurant 

Noord-Brabant (Vredenburg 3) te Utrecht. 1944/45. (foto: Het Utrechts Archief)

Voedselbonnen van de familie Van Kouwen
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gehouden op dinsdagmiddag 29 oktober.

29 OKTOBER

Financiën voor inwoners 
van Utrecht

Voorkom �nanciële problemen als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid

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

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

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

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

| Overlijden van partner | 18 worden |

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

  

    

  

Nieuw 

  

All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***  
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 239,€ 239,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
Epen  / ZuidEpen  / Zuid--LimburgLimburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   

   Kerstcruise over de romantische RijnKerstcruise over de romantische RijnKerstcruise over de romantische Rijn   
MS Oscar Wilde *****MS Oscar Wilde *****MS Oscar Wilde *****   

7 dagen 21 7 dagen 21 7 dagen 21 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 898,€ 898,€ 898,---   p.p.p.p.p.p.   

     Kerstcruise over majestueuze DonauKerstcruise over majestueuze DonauKerstcruise over majestueuze Donau   
MS Amadeus Queen *****MS Amadeus Queen *****MS Amadeus Queen *****   

8 dagen 21 8 dagen 21 8 dagen 21 ---   28 dec.  va. 28 dec.  va. 28 dec.  va. € 1.098,€ 1.098,€ 1.098,---   p.p.p.p.p.p.   

  

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed   
verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten  

  

  

  

  All Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantie   
De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen   

4 dagen 24 4 dagen 24 4 dagen 24 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   

  Kerstmarkten ValkenburgKerstmarkten ValkenburgKerstmarkten Valkenburg   
Hotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / Valkenburg   

3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. € 127,€ 127,€ 127,---   p.p.p.p.p.p.   

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels       

autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitslandautovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland 

 

   All Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst en   ///   of Oud & Nieuwof Oud & Nieuwof Oud & Nieuw   
Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar   
3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  € 239,€ 239,€ 239,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***All Inclusive Hotel ‘t Holt ***  
Diepenheim / TwenteDiepenheim / Twente  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 234,€ 234,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

+ 65   Korting 

KerstKerst––  en Nieuwjaarreizen en Nieuwjaarreizen   

NIEUW    NIEUW    Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***  
  

              in Appelscha bij het Drentse en Friese Woldin Appelscha bij het Drentse en Friese Wold  
   

                                                                              Profiteer van de speciale Kerst KortingProfiteer van de speciale Kerst Korting  
                           4 dagen 4 dagen 4 dagen Kerst 24 Kerst 24 Kerst 24 ---   27 dec. van 27 dec. van 27 dec. van € 265,€ 265,€ 265,---   voor  voor  voor  € 210,€ 210,€ 210,---   p.p.p.p.p.p.   

                                          9 dagen 9 dagen 9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 675,€ 675,€ 675,---   voor  voor  voor  € 540,€ 540,€ 540,---   p.p.p.p.p.p.   
                                          3 dagen 3 dagen 3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 195,€ 195,€ 195,---   voor  voor  voor  € 155,€ 155,€ 155,---   p.p.p.p.p.p.   
                                       Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen   

20% Korting 

 voor alle 
vakanties zie 

   Kerst autovakantie BrabantKerst autovakantie BrabantKerst autovakantie Brabant   
Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten    

5 dagen 23 5 dagen 23 5 dagen 23 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 285,€ 285,€ 285,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotels Autovakanties All Inclusive Hotels Autovakanties   

voor digitalisering van video, film, 
audio, negatief, dia en foto(album)
  
“tot ziens in Nieuwegein” 

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

Gediplomeerde 
objectbeveilig(st)ers 

- Wil je graag een paar uur per dag   
 (overdag) werken? 
   Het betreft met name kortere diensten 
   vanaf 3 uur per dag op afroepbasis. 
   Dus geen verplichtingen.
 - Ben je een gastheer of gastvrouw en lijkt  
 het je leuk om met mensen  om te gaan? 

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

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

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?



Ik luisterde en keek meestal, geze-
ten op een oude crapaud met een 
dekentje over me heen geslagen, 
zodat ik af en toe mijn ogen dicht 
kon doen zonder dat mijn ouders 
het zagen. Bijna niemand in onze 
buurt had in 1955 een TV. Daarom 
mochten vriendjes uit de buurt op 
woensdagmiddag bij ons komen 
kijken naar een kinderprogramma, 
zoals Wie wil er mijn marmotje zien 
(een tv-programma gepresenteerd 
door Tanja Koen, waarin bioloog 
Han Rensenbrink kinderen met hun 
huisdieren ontving) of Dappere Dodo 
(een scheepsjongen op het schip de 
‘Schele Zeemeermin’, die samen met 
zijn vriend Kees, juffrouw Vulpen, 
oom Harrie, de kapitein en opa Buis-
water avonturen beleefde). Zo was 
er ook een programma dat ‘Hokus 
Pokus, dat kan ik ook’ heette. Hierin 
waren goochelaar Adrie van Oorschot 
en zijn Chinese bediende Liang de 
hoofdpersonen en Abbetje Habbekuk 
en de uitvinder Hong Sjok andere 
leuke personages. In het boeiende en 
leerzame programma de Verrekijker 
werd aandacht besteed aan het leven 
van kinderen in het buitenland en aan 
de cultuur en geschiedenis van de 
betreffende landen. Wat hebben we 
ons vanaf 1958 kostelijk geamuseerd 
met de avonturen van Pipo de Clown, 
Mammaloe, Kluk-Kluk en de Dikke 
Deur en wat hebben we gegierd 
om de belevenissen van Swieber-
tje. Joop Doderer, die Swiebertje 
speelde, improviseerde meestal maar 
wat, waardoor je de niet-in-beeld-

zijnde programmamakers en acteurs 
hoorde lachen of gniffelen. De eerste 
uitzendingen waren in 1955, maar 
Swiebertje is vooral van de jaren ‘60. 
De buitenopnamen werden gemaakt 
in Oudewater.

Songfestival
Geleidelijk aan verschenen er meer 
tv’s in de straat en nam het aantal 
meekijkende buurtkinderen af. In 
1956 werd voor het eerst het Eurovi-
sie songfestival georganiseerd en op 
tv uitgezonden. We hebben er thuis 
met z’n allen naar gekeken en vonden 
het prachtig. In 1957 won Corrie 
Brokken met het liedje ‘Net als toen’. 
Ik had haar andere kwalificatienum-
mer, De messenwerper, weliswaar 
veel beter gevonden, maar was - net 
als alle landgenoten - trots op de Ne-
derlandse overwinning. In 1959 won-
nen we opnieuw met ‘Een beetje’, 
gezongen door Teddy Scholten.

Omroepsters
Vanaf 1957 mocht ik elke dag 
naar het NTS-Journaal van 8 uur 
kijken. Op de zaterdagavond was 
het programma Dorus (de door Tom 
Manders gespeelde praatgrage zwer-

ver met bolhoed en druipsnor in het 
café Saint-Germain-des-Prés) heel 
populair; ook bij mij. Om Dorus kon 
je meestal glimlachen, maar schater-
lachen deed ik bij de stomme zwart-
wit films van Stan Laurel en Oliver 
Hardy (ofwel de Dunne en de Dikke), 
Charley Chaplin, Ben Turpin, Harold 
Loyd en Buster Keaton. Daarnaast 
vond ik cowboyfilms (met o.a. Roy 
Rogers en Jimmy Rodgers) erg span-
nend en romantische films met Doris 
Day, Brigitte Bardot, Sophia Loren 
of Marilyn Monroe opwindend. Ook 
keek ik graag naar tekenfilms, zoals 
die van Woody Woodpecker, Popeye 
the Sailorman, Donald Duck en Mic-
key Mouse. In 1957 en 1958 keken 
we altijd naar de enerverende quiz 
‘Weet wel wat je waagt’ , geleid door 
Theo Eerdmans en zijn assistente 
Maud Neefs. Er was in die tijd maar 
één tv-net en de programma’s werden 
slechts van 20.00 tot 23.00 uur uitge-
zonden. De omroepsters Hannie Lips 
(Tante Hannie), Karin Kraaikamp, 
Ageeth Scherphuis en Tanja Koen 
waren zeer geliefd.

Rob van den Hurk
r.vandenhurk@planet.nl

Televisie in de jaren ‘50
Nadat we in 1955 een televi-
sie in huis hadden gehaald, 
werd het luisteren naar de 
radio een stuk minder. Ik 
mocht toen op donderdag-
avonden naar toneelstukken 
kijken. Mijn favoriete acteurs 
waren Mary Dresselhuys, 
Ko van Dijk jr., Han Benz 
van den Berg, Kees Brusse, 
Albert van Dalsum, Johan 
Kaart en de gebroeders Ton, 
Luc en Pieter Lutz. 
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De televisieserie Swiebertje met de burgemeester, Swiebertje en de freule. (foto: Anefo/Natio-
naal Archief)

Afhankelijk van de financiële positie van 
het gezin, werd de keus voor de kinderen 
door de ouders bepaald. Omdat Ne-
derland door de oorlog enorm verarmd 
was en men dringend om personeel zat 
te springen om Nederland weer op te 
bouwen, was het niet ongebruikelijk dat 
na de veertiende verjaardag de meeste 
kinderen aan het werk gingen.
Nog even terug naar de school. Het 
bijzondere was, tenminste in mijn situ-
atie, dat er minimaal 48 kinderen in de 
klas zaten. Centrale verwarming was 
er nog niet, want in de klas stond een 
kachel die ‘s morgens werd aangestoken 
en dan zo’n beetje de hele dag bleef 
branden. Het onderwijs was zeker niet 
slechter dan thans, integendeel zelfs, 
want in de eerste klas van de lagere 
school kregen we al Franse les. En als ik 
dan nu hoor wat voor problemen er bij 
de scholen zijn, dan begrijp ik daar niets 
van. Klassen met de helft van het aantal 
leerlingen dan toen, is tegenwoordig al 
te veel. Natuurlijk zijn de leerlingen van 
nu veel mondiger dan toen, maar ook ik, 

ik kan me dit niet meer precies herin-
neren, moet een lastig mannetje geweest 
zijn, want in de derde klas van de lagere 
school trok de onderwijzeres zo hard aan 
mijn oor dat het bloedde. Mijn moeder 
ging naar school om verhaal te halen 
en daar hoorde zij dat haar zoontje het 
bloedige oor meer dan verdiend had. Het 
zal dus wel.

Pineut
Maar in het vervolgonderwijs was ik 
wederom de pineut, want op een zeker 
moment moest ik de hele ochtend in 
de hoek van de klas staan, omdat ik de 
onderwijzer niet aansprak met ja of nee 
meneer, maar alleen met ja of nee. Eigen 
schuld, dikke bult.

Ondanks alles bewaar ik aan het onder-
wijs toch de beste herinneringen.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

 

Bloedend oor
Na de Tweede Wereldoorlog, waarbij Nederland trouwens neutraal is 
gebleven, maar uiteindelijk toch ook de gevolgen daarvan heeft on-
dervonden, moest de jeugd tot zijn of haar veertiende jaar verplicht 
onderwijs volgen. Van zes tot twaalf jaar was dat het Lager Onder-
wijs en daarna moest je tenminste nog twee jaar verder met de 
schoolopleiding. Je kon dan kiezen uit de VGLO (Voortgezet Lager 
Onderwijs), de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) of de MULO (Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs). 

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

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

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

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

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

voor het maken van een afspraak.  
 
Pierre van Kooten
Directeur

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

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

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen

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

Lerarencorps 1948
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums 
van opa op zolder. Waar zijn de munten 
van pa eigenlijk gebleven? En zijn die 
ansichtkaarten bestemd voor het oud 
papier? U bent niet de enige met vragen 
over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt de Munten- en Postze-
gel Organisatie (MPO) elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten 
beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.
mpo.nl.
 
Goud, zilver 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 vra-
gen 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? Herken-
baar? U bent niet de enige met vragen 
over kunst, curiosa of andere verzamel-
objecten. 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 des-
kundig 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 monu-
menten op dit uitgestrekte terrein met haar roemruchte verleden. Zie ook elders op deze pagina.
 
Theaterconcert ‘Incredible India’ met Chris Hinze
Fluitist Chris Hinze geeft na 40 jaar op-
treden een afscheidsconcert. Het is een 
spiksplinternieuwe multimedia show die 
de titel ‘Incredible India’ heeft gekregen 
en op 23 oktober is te zien in Tivoli/Vre-
denburg in Utrecht. Incredible India is 
een waanzinnige combinatie van adem-
benemende beelden en (live)muziek. Op 
een groot scherm worden indrukwek-
kende videobeelden in combinatie met 
(op diverse fluiten gespeeld) fluitspel, 
backingtracks, collages en persoon-
lijke verhalen samengesmeed tot een 
boeiend schouwspel. Dit alles opgeno-
men tijdens maandenlang reizen met 
een cameraman door diverse delen van 
India. ‘Mensen gaan zitten en worden 
uit hun stoel geblazen’, aldus de voor-
aankondiging. En dat maakt natuurlijk 
nieuwsgierig!
 
Museum-lunch-rondleiding Volksbuurtmuseum
Wil je de tentoonstelling De Zeven Steegjes in het Volksbuurtmuseum in Utrecht op een unieke 
manier ervaren? Dan is een rondleiding door De Zeven Steegjes natuurlijk een must! Het ar-
rangement start met een bezoek aan de tentoonstelling, met aansluitend een lunch bij Stads-
brasserie De Utrechter en een rondleiding door de Zeven Steegjes. Dit kan iedere vrijdag en 
voor groepen groter dan 4 personen op aanvraag ook op andere dagen. Prijs: €26 per persoon. 
Reserveren: minimaal 1 week van te voren via info@volksbuurtmuseum.nl. Voor meer informa-
tie: www.volksbuurtmuseum.nl
 

Tot en met 15 februari 2020
 
Tentoonstelling De Zeven Steegjes in Volksbuurtmuseum
Nu te zien in het Volksbuurtmuseum: de ten-
toonstelling De Zeven Steegjes, een leven lang 
buurten. De tentoonstelling toont een bijzonder 
stukje Utrecht, beroemd door zijn bewoners en 
monumentale karakter. Openingstijden: Dins-
dag t/m zondag van 11.00-17.00 uur Entree: 
€ 5,-. Museumkaart, U-pas en kinderen gratis. 
Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27, 
Utrecht. Meer informatie: kijk op www.volks-
buurtmuseum.nl en elders op deze pagina.

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 buitenac-
tiviteiten, Het evenement is gratis toegankelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. Het hele programma kunt u 
inzien op provincie-utrecht.nl/geheimenkoudeoorlog

Woensdag 23 oktober

Chris Hinze in Tivoli/Vredenburg
Fluitist Chris Hinze gaat na ruim 40 jaar op de buhne te hebben gestaan afscheid nemen van het 
theater met zijn spiksplinternieuwe multimedia theaterconcert Incredible India. Op 23 oktober staat hij 
in Tivoli/Vredenburg. Aanvang: 20.30 uur. Meer informatie: www.chrishinze.nl en zie elders op deze 
pagina.

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

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

 

museum-lunch-rondleiding
Wil je de tentoonstelling op een unieke manier ervaren dan is een rondleiding door de Zeven steegjes 
natuurlijk een must! het arrangement start met een bezoek aan de tentoonstelling, met aansluitend 
een lunch bij stadsbrasserie de utrechter en een rondleiding door de Zeven steegjes.

Wanneer:  Iedere vrijdag en voor groepen groter dan 4 personen op aanvraag ook op andere dagen.
Prijs:  € 26 per persoon
Reserveren:  minimaal 1 week van te voren via info@volksbuurtmuseum.nl
Meer informatie:  www.volksbuurtmuseum.nl

Openingstijden:  Dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur
Entree:  € 5,-. Museumkaart, U-pas en kinderen gratis

                          nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27, utrecht

Nu te zien in het Volksbuurtmuseum:
De Zeven Steegjes, een leven lang buurten.  

De tentoonstelling laat een bijzonder stukje Utrecht zien, 
beroemd door zijn bewoners en monumentale karakter.

ArrAngement de ZeVen steegjes
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Van station tot museum. Daar gaat het over in deze nieuwe bijdrage van het Spoorweg-
museum. Ooit was het museum immers een Utrechts station, het Maliebaanstation. Een 
gebouw met een rijke historie.

Het Maliebaanstation in 1901 (foto: Spoorwegmuseum)

Spoorwegmuseum in de sneeuw in het vroegere Maliebaanstation (foto: Anna van Kooij)

Op 5 november 1954 opende het 
nieuwe museum zijn deuren, 65 jaar 
later is dit monumentale pand nog 
steeds de imposante entree van het 
Spoorwegmuseum.

Oosterspoorlijn
Dat het Maliebaanstation beschikbaar 
was, kwam mooi uit. Het station 
sloot in 1939 zijn deuren, het had 
de concurrentieslag met het huidige 
Centraal Station verloren. Het Malie-
baanstation werd in 1874 gebouwd 
door de Hollandsche IJzeren Spoor-
wegmaatschappij (HSM). Met de 
Oosterspoorweg, die van Utrecht over 
Hilversum naar de hoofdstad loopt, 
wilde de HSM de Nederlandsche Rijn 
Spoorwegmaatschappij beconcur-
reren. De HSM liet een indrukwek-
kend station optrekken. De architect 
is vermoedelijk A.L. van Gendt, die 
later betrokken raakte bij de bouw van 
Amsterdam CS. Op 10 juni 1874 werd 
het monumentale station geopend.

In negen maanden gebouwd
Er werd in die tijd blijkbaar zeer 

efficiënt gewerkt, het station werd in 
slechts negen maanden uit de grond 
gestampt! Ook van de kosten zouden 
we vandaag de dag niet warm lopen, 
de bouw kostte destijds 200.000 
gulden. Het station was een neo-
classicistisch gebouw, met een hoog 
middendeel en twee lage vleugels. De 
totale breedte van het gebouw is ruim 
85 meter. In de grote en hoge hal zijn 
de loketten voor de plaatsbewijzen 
en het telegraafkantoor geplaatst. Er 
tegenover bevindt zich de garderobe. 
In de linkervleugel zijn de restauratie-
zaal met keuken en de wachtkamer 3e 
klasse ondergebracht. In de rechter-
vleugel bevinden zich opslagruimten 
voor bagage en goederen.

Bergafwaarts
In de beginjaren liep het Maliebaan-
station erg goed. Er vertrokken acht 
treinen per dag van Amsterdam naar 
Utrecht en omgekeerd, dit werden er 
al snel 19 per dag. Maar als in 1885 
een halte op de nabijgelegen Biltstraat 
wordt geopend, is dat het begin van 
het einde. Zeker als in 1892 de halte 

Biltstraat een echt station wordt, gaat 
het snel bergafwaarts. Op de per-
rons van het Maliebaanstation is het 
doorgaans stil. Een volgende zware 
klap krijgt het station als in 1921 een 
directe verbinding tussen Utrecht 
CS en Hilversum tot stand komt. In 
de bundel ‘De laatste eer’ uit 1935 
noemde de schrijver F. Bordewijk 
het Maliebaanstation “een lijk boven 
aarde, dat vaak nog beklemmend 
onzen droom zal beheerschen…”
In 1938 gingen er nog maar drie 
treinen van Maliebaanstation naar 

Hilversum, in 1939 werd het station 
dan ook voor reizigers gesloten. Het 
Maliebaanstation doet nog een jaar 
dienst als bureau voor gevonden 
voorwerpen. Bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog komt het leeg 
te staan.

Zwarte bladzijde
In de Tweede Wereldoorlog namen de 
Duitsers het station in bezit. Het jaar 
1942 vormt de zwarte bladzijde van 
station Maliebaan. In dit jaar vond een 
aantal jodentransporten vanaf Station 
Maliebaan naar Westerbork plaats, 
vooral ‘s nachts. Het station was 
hiervoor dankzij zijn afgelegen ligging 
bij uitstek geschikt. Een plaquette aan 
de gevel herinnert aan deze periode. In 
de expositie ‘Beladen Treinen’, in een 
oude goederenwagen op het achter-
terrein van het museum, vertelt het 
Spoorwegmuseum het verhaal van de 
transporten van Joden, Sinti en Roma 

naar de vernietigingskampen.

Museale bestemming
In 1954 krijgt het gebouw, na een in-
grijpende verbouwing, een museale 

bestemming. Het Nederlands Spoor-
wegmuseum, dat dan al jaren een 
zwervend bestaan leidt, wordt blijvend 
in het Maliebaanstation gehuisvest. 
De collectie van het museum was in 
de oorlogsjaren in het Rijksmuseum in 
Amsterdam te zien. In september 1944 
moest het Rijksmuseum echter sluiten, 
de collectie van het Spoorwegmuseum 
werd in afwachting van het vinden van 
een nieuwe locatie opgeborgen op een 
bovenverdieping van het Amsterdamse 

Centraal Station. Met de verhuizing 
naar het Maliebaanstation kreeg het 
Spoorwegmuseum zijn welverdiende 
plek.

Restauratie
Tot september 2003 was het gebouw 
in gebruik als museumruimte waar 
de kleinere objecten van de collectie 
werden tentoongesteld. Het ‘rol-
lend materieel’ stond buiten. Met 
de verbouwing van het museum tot 
het huidige Spoorwegmuseum werd 
ervoor gekozen het Maliebaanstation 
in zijn oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Het station is van binnen 
geheel gerestaureerd. De oorspronke-
lijke ruimtes, zoals de wachtkamers 
en de eetzaal zijn teruggekeerd. Ook 
uiterlijk is het station teruggebracht 
naar het bouwjaar 1874, inclusief de 
stationsklok boven de ingang. Daar-
naast is in het station de gerestau-
reerde koninklijke wachtkamer (1892) 
van het station Den Haag Staatsspoor 
opgenomen.

Poort naar de wereld
De museale functie van het station is 
grotendeels verdwenen. Doel is dat 
de bezoeker zich bij binnenkomst 
in het vernieuwde museum als een 
19e eeuwse treinreiziger voelt en de 
glorieuze sfeer van een station uit die 
tijd proeft. In 2005 werd het geres-
taureerde Maliebaanstation heropend, 
het station heeft sindsdien haar oude 
functie terug, die van ‘Poort naar de 
wereld’!

 

Op 7 januari 1927 werd in Utrecht de Stichting Nederlandsch 
Spoorwegmuseum opgericht. De collectie werd in eerste instantie 
ondergebracht in een nu verdwenen gebouw van de Nederlandse 
Spoorwegen in Utrecht. De jaren daarna moest het museum we-
gens allerlei omstandigheden diverse keren verhuizen. Totdat F.Q. 
den Hollander, destijds president-directeur van de NS, het Malie-
baanstation aanwees als nieuwe locatie voor het Spoorwegmu-
seum. 

65 jaar Spoorwegmuseum in 
het Maliebaanstation
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Utrecht van Toen Kalender 2020

De jaarlijkse Utrecht van Toen Kalender 
is er weer. Twaalf maanden, twaalf 
historische platen en een mooi overzicht 
van de 365 dagen. Leuk voor in de 
kamer, de keuken op het toilet of 
waar dan ook. Om cadeau te geven of 
gewoon voor jezelf!

 

 

Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd

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

 

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

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

Utrechts Kleurboek

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

 

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

 

Utrecht Agenda 
2020

Afspraken en notities 
in een echte Utrecht 
Agenda zetten kan 
vanaf volgend jaar. 
Lucas van Hapert en 
Tessa van Hapert-Kwee hebben de Agenda 2020 Utrecht uitge-
bracht. 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.

 

€ 14,95 € 19,99 € 19,95

€ 10,00 € 14,95 € 17,50

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.

Vorig jaar was de ‘Utrecht van Toen 
Kalender’ een van de topscorers in 
onze verkoop in het najaar. Niet zo 
gek, want de feestdagen komen er 
weer aan en dan is een kalender een 
cadeautje dat je werkelijk iedereen 
kunt geven. Maar vooral ouderen 
vinden dit een prachtige kalender. 
Ze zien er het Utrecht uit hun jeugd 
terug. Elke maand een nieuwe plaat 
uit de vorige eeuw. Twaalf maanden 
nostalgische herinneringen ophalen en 

terugdenken aan mooie en soms iets 
minder mooie tijden.

Uiteraard mag de Domtoren in zo’n 
reeks foto’s niet ontbreken. Die prijkt 
dus meteen op de voorzijde van de 
kalender. Maar in de kalender zelf ko-
men tal van bekende plekjes in Utrecht 
naar voren. Leuke zoekplaatjes, ook 
voor mensen die uit de omgeving van 
die plekken komen.

De kalender is een gezamenlijk initia-
tief van Muldershouse Uitgeversmaat-
schappij en Catch Projecten BV, twee 
Utrechtse organisaties. Het is alweer 
het veertiende jaar dat deze kalender 
uitkomt. Het formaat dat via De Oud-
Utrechter is te bestellen is 21 bij 29,7 
centimeter. Gebruik voor bestellingen 
de bestelbon onderaan deze pagina 
of bestel digitaal via de webshop op 
www.deoud-utrechter.nl. Wacht niet te 
lang, want de voorraad is beperkt!

Kalender Utrecht van Toen is er weer!
Hij is er weer: de kalender Utrecht van Toen. Ook in de nieuwe editie van 2020 weer vol met schilderachtige foto’s van het 
Utrecht dat we van vroeger kennen. Zowel in kleur als in zwart-wit. Net als vorig jaar is de kalender te bestellen via De Oud-
Utrechter, zolang de voorraad strekt. Hij kost 14,95 euro.

Utrecht van Toen Kalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95 
Agenda Utrecht 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,50
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   19,99
Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
Utrechts kleurboek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  10,00
Dom-sokken in zomerkleur geel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95
Oma kan jij nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Echte Dom-sokken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   14,95
Het Grote Jaren 50 Boek (let op: aangepaste verzendkosten van 5,75) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  39,95
Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95
Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   24,95



Aldaar wachtte ik net zo lang tot ik in 
verte de postbode zag aankomen, met 
zijn zware zak met stapels post. In die 
tijd was een postbode altijd herken-
baar vanwege zijn beroemde cape, die 
om zijn schouders hing. Lekker als 
het weer bijzonder slecht was. Ik bleef 
wachten tot hij bijna bij ons nummer 
was en vroeg uiterst beleefd: “Heeft u 
nog post voor nummer 31?”
Wij woonden aan de Van der Marck-
straat 31. Ik sprong het bekende gat 
in de lucht als hij mij enige kaarten 
van ver over zee aanbood. Ik liep snel 
naar de Rietendakschool, want ja, ik 
wilde iets meer zien dan onze grijze, 
ongezellige straat. Dus moest ik maar 
veel studeren, vooral topografie. Leuk 
voor later als ik piloot of kapitein 
zou worden. In de klas pakte ik de 
kleurrijke kaarten uit mijn koffertje 
alsof het een kostbaar bezit was. Trots 
liet ik deze aan mijn klasgenoten zien. 
Aanraken mocht natuurlijk niet. Van 
over de hele wereld ontving ik in 
die tijd veel post, want onze familie 
woonde over de hele wereld verspreid. 
Ik had bijvoorbeeld een tante in Japan 
enzovoorts, enzovoorts.

KNIL
Altijd geboeid keek ik naar de fraaie 
kaartjes uit Indonesië. Ook daar woon-
den de Meulmans. Bandoeng en Dja-
karta (’Batavia’) waren voor mij geen 
onbekende steden meer. Met behulp 
van mijn oude Bosatlas zocht ik naar 
de steden. Veel van mijn ooms waren 
in dienst bij het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger, zeg maar het KNIL. 
Al in de jaren twintig ging men naar 
de Oost, vaak uit bittere armoede en 
met een onduidelijke toekomst. Men 
tekende een contract voor minstens 
zes jaar, eventueel met verlenging 
voor nog eens zes jaar.

Even een geschiedenislesje tus-
sendoor. Het KNIL werd opgericht 
in 1814, nadat de VOC (Verenigde 

Oostindische Compagnie) ophield 
te bestaan. Het was een leger van 
beroepsmilitairen en aan het hoofd 
stond de Minister van Koloniën, zeg 
maar de overzeese gebiedsdelen. Het 
toenmalige KNIL moest de erfenis 
van de VOC bewaken of verdedigen 
in geheel Nederlands-Indië. En dat 
was erg moeilijk, doordat men geen of 
nauwelijks genoeg manschappen had. 
Men begon met 3085 man. Er sloten 
zich soldaten aan uit Afrika, België, 
Duitsland en Zwitserland. Rond de 

opheffing van het KNIL, in 1950, was 
het leger uitgegroeid tot 37.000 of 
meer manschappen. Enige belangrijke 
krijgsverrichtingen: Bali 1846, Borneo 
1863, Atjeh van 1901 tot 1905, Timor 
1942, de beruchte Japanse invasie. 
Men kon zich melden in Nederland 
voor het KNIL, eerst in Harderwijk 
en later in Nijmegen. Later, als men 
terugkeerde naar Nederland en men 
had geen onderkomen, ging men 
vaak naar Bronbeek in Arnhem, het 
Militair tehuis voor oud militairen aan 
de Velperweg 147. Aldaar bracht men 
de oude dag door, samen met oud-
strijdmakkers.

Bronbeek
Bij mijn talrijke bezoekjes aan 

Bronbeek nam ik alle tijd om de 
verhalen aan te horen in de kantine. 
Onder het genot van bier en een jonge 
klare (maar niet voor mij) kwamen 
de verhalen los. Soms vrolijk, maar 
ook zeer triest, vooral als men sprak 
over aanleg van de Birma-spoorweg 
tijdens de Japanse bezetting. Die tijd 
moet verschrikkelijk geweest zijn. 
Kijk maar naar de film ‘Bridge on the 
River Kwai’ en lees al de boeken en 
bekijk de foto’s van de onthoofdingen 
van onschuldige moeders, die eten 
probeerden te bedelen voor hun kinde-
ren. Ach, wij kennen die geschiedenis, 
maar de tijd na de bevrijding was nog 

erger. Ik heb het over de Bersiap-tijd, 
de onafhankelijkheidsoorlog tussen 
Nederland en Sukarno. ‘Bung Karno’.

Aapje
Op een zaterdagmiddag, ergens begin 
jaren vijftig, vertelde mijn vader me, 
dat, als ik heel braaf was, ik met hem 
naar Haarlem zou gaan. En dan wel 
met de trein. Nou, dat was nog eens 
een wereldreis. Het was verder dan 
het dagelijks ritje naar de Rietendak-
school. “Ja”, vertelde hij me, “we 
gaan naar je oom. Die komt helemaal 
uit Indonesië met een boot. En als je 
niet lastig bent, heeft hij een aapje 
meegenomen, helemaal voor jou.” 
Nou, een aap! Ik had zo’n beest nog 
nooit in het echt gezien. Wel op een 
foto natuurlijk. Dus de volgende dag 
samen met mijn vader helemaal naar 
Haarlem met de trein. Ik keek mijn 
ogen uit. In Haarlem kwam de hele 
familie bij elkaar, want men had elkaar 
ruim 25 jaar niet gezien. Ik hield me 
op de achtergrond en hield me stil, 
want ja, ik zou een aap krijgen. Na een 
hele tijd vroeg mijn oom, die officier 
van het KNIL was: “Volgens mij wil 
jij iets vragen. Wat wil je vragen?” 
Onschuldig keek ik hem aan en zei 
dat hij volgens mijn vader een aapje 
mee zou nemen als ik niet zeurde. Hij 
begon te lachen en ook de rest van de 

familie vond het leuk. Mijn Indische 
tante had medelijden met mij. Zij was 
een bijzonder mooie vrouw, met een 
prachtige huidskleur. En met mijn 
onschuldige eekhoornoogjes vroeg ik 
haar: “Weet u waar die aap gebleven 
Is?”
Later heeft zij nog enige maanden bij 
ons gewoond, maar dat is een ander 
verhaal.

“Wij hebben iets verloren, neen! Niet 
een prul of gene waarde. Het is het 
land, waar wij werden geboren, een 
deel van ons, een deel van moeder 
Aarde!” (Uit het gedicht ‘Moeder-
land’, auteur onbekend)

Indische overpeinzingen in Utrecht
Op jeugdige leeftijd, laten we zeggen acht of negen jaar, liep 
ik van mijn slaapkamertje naar beneden, sloot de deur van de 
nacht symbolisch op slot en opende de deur van de dag. Ik droeg 
meestal een klein koffertje met daarin een schrijfetui, twee kren-
tenbollen en een oude Bosatlas. Gaf mijn moeder een dikke zoen, 
dronk nog snel een slap kopje thee en ging de straat op.
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KNIL-veteranen bij Bronbeek
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uw lach maakt onze dag
Aan tafel in Bronbeek, 1979. (foto: Koen Suyk/Anefo, Nationaal Archief)

Bewoners Bronbeek op een nieuw zitje. 1963 (foto: Jac de Nijs/Anefo, Nationaal Archief)



Koorleden gezocht
Zangkoor Cantemus Domino van de 
Augustinuskerk Oude Gracht Utrecht 
zoekt koorleden. Ons repertoire: La-
tijnse missen van onder anderen Mo-
zart, Bruckner, Strategier en mooie 
stukken van Fauré, Brahms enzo-
voorts. De prachtige waterstaatskerk 
aan de Oude Gracht is momenteel in 
restauratie. We zingen voorlopig twee 
keer per maand in de Catharinakerk, 
respectievelijk de Raphaëlkerk. We 
hopen dat we bij de opening van onze 
bijzondere kerk een mooie uitvoering 
kunnen geven met een groot koor! 
Kun je zingen, dan ben je welkom op 
dinsdag van 19.45 uur tot 22.00 uur 
in de zaal achter de kerk, Rozenstraat 
1, Utrecht. Loop eens binnen en doe 
mee! Of aanmelden: ellievo@hotmail.
com

Nieuwe verhalen welkom
Voor de komende nummers van De 
Oud-Utrechter kunnen we wel weer 
nieuwe verhalen van lezers gebruiken. 
Heeft u herinneringen aan het Utrecht 
van vroeger en wat u daar meemaakte, 
zet ze op papier en stuur ze ons toe. 
Het hoeven geen lange epistels te zijn, 
korte anekdotes zijn ook prima. Een 
foto erbij is heel leuk. Uw bijdragen 
kunt u mailen via info@deoud-utrech-
ter.nl of via de post toesturen naar 
redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht.

Mooi Meegenomen! Festival 
in Kanaleneiland
De Armoedecoalitie heeft voor 
haar jaarlijkse festival haar oog op 
Kanaleneiland laten vallen. In die 
wijk zijn in en om het complex van 
het Krachtstation namelijk diverse 
inspirerende en vernieuwende acti-
viteiten te vinden. U kunt hiermee 
kennismaken tijdens het festival Mooi 
Meegenomen! in De Kuil.
Op het festival laten diverse bedrijven 
en initiatieven zich graag van hun 
beste kant zien. Daar zult u even-
eens merken, dat u met de U-pas bij 
veel organisaties in de wijk gratis of 
met korting kunt sporten, dansen of 
anderszins in beweging kunt komen. 
U komt daar meer over te weten op 
de informatiemarkt. In het kader van 
de tentoonstelling ‘Dromen in beton’ 

(vanaf eind september al te zien in het 
Centraal Museum), zullen in de avond 
oude en nieuwe bewoners hun per-
soonlijke verhalen over hun wijk met 
het publiek delen. Kortom: er groeit en 
bloeit van alles in Kanaleneiland!
Voor meer informatie: Marry Mos, 
06-18680097, e-mail: marrymos@
armoedecoalitie-utrecht.nl

Open repetitie Utrechts Ope-
rakoor
Woensdag 23 oktober, van 19.30 tot 
22.00 uur, is het Johannescentrum 
aan de Moezeldreef 400 in Utrecht, 
vlakbij station Overvecht, een open 
repetitie van het Utrechts Operakoor. 
Wilt u straks met ons op het podium 
staan in een bijzondere productie? Het 
Utrechts Operakoor nodigt u graag 
uit voor een voorproefje van ons 
komende seizoen. Onder het motto 
‘U! Opera’ zet het UOK zich in om 
de opera bekend te maken onder het 
brede publiek. De verhalen in de opera 
spreken jong en oud aan en zijn van 
alle tijden, want gaan over liefde, 
oorlog, vluchtelingen, vergankelijk-
heid. Dicht bij het leven van alle dag 

dus. Maar wel met een flinke portie 
drama. Opera wordt gezongen door 
gewone mensen, jong en oud, man 
en vrouw. Dat willen wij heel graag 
terugzien in ons koor, dat bestaat uit 
zo’n 65 mannen en vrouwen van alle 
leeftijden. Wij zingen met veel passie, 
plezier en enthousiasme repertoire van 
Verdi, Bellini, Gluck, Mozart, maar 

ook moderne composities zoals van 
Bernstein. U bent van harte welkom 
op onze Open Repetitie van 23 okto-
ber. Meer informatie over het Utrechts 
Operakoor: www.utrechtsoperakoor.nl

Sinterklaasverhalen
Heeft u nog een leuk Sinterklaas-
verhaal over vroeger? Schrijf het op 

en stuur het ons toe! Dat kan naar: 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. Kort of lang 
maakt niet uit. Met foto vinden we 
extra leuk. Doen hoor!
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

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

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

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

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

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

Oproep Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn is gestart met een project dat de reconstructie van 
de dienstvertrekken op de zolder van Huis Doorn tot doel heeft. Onder-
deel van dit project is een onderzoek naar het personeel dat in dienst 
was van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Museum Huis Doorn wil 
meer inzicht krijgen in wat er nodig was om een huishouden in een 
groot landhuis draaiende te houden en hoe de sociale verhoudingen 
lagen.
We zijn voor dit project specifiek op zoek naar personeelsleden of na-
bestaanden van personeelsleden die werkten op Huis Doorn in de jaren 
1920-1953. Wie waren deze mensen, hoe zag hun werkdag eruit, voor 
welke taken waren ze in dienst genomen? Hoe hebben ze hun ‘dienst-
tijd’ ervaren? Zijn er nog persoonlijke bezittingen bewaard gebleven 
van deze personen? En vertellen deze objecten iets over hun werktijd 
op Huis Doorn?
Van veel personeelsleden kennen we de naam niet. Over hen zouden 
we graag meer te weten komen. Maar ook over de personeelsleden 
waarvan we de naam kennen zoeken we informatie. Dit zijn de namen die bij ons bekend zijn. De heren: Barend Barneveld, Willem van Barneveld, Piet van Duiven-
voorde, Hugo Wilhelm Fernau, Cornelis van Ginkel, Gert Hardeman (ook bekend als ‘Oscar’), Adriaan van der Heijden, Wim van der Heijden, Bart van Mourik, Gerrit 
Nieboer, Bart Petersen, Willem Reede, Kees Rensen, Gerrit van Veenendaal. De dames: Mej. de Beaulieu (D), Dien Beekman, Johanna Broekhuizen, Mien van Dijk, 
Stien Dorrestein, Mina van der Grift, Mej. von Furche (D), Mej. von Karst (D), Mijntje Koetsier, Riek Maartens, Wilhelmina Meertens, Fien van Oudbroekhuizen, 
Stien Stoltenkamp, Rie Spanje, Coba Veenendaal, Gerrie Veldhuizen, Jenny Velthuizen, Greet van Vliet, Mej. von Weferling (D), Mej. von Wiske (D). Families: de heer 
en mevrouw Turke (D), de heer en mevrouw Groth (D), de heer en mevrouw Prawitt (D), de heer en mevrouw Lange (D)
Uw informatie helpt ons onderzoek verder! Heeft u informatie over personeelsleden en/of persoonlijke bezittingen en wilt u deze informatie met ons delen? Neem dan 
contact op met conservator Wendy Landewé via collectiebeheer@huisdoorn.nl. Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niets zal worden gepubliceerd 
zonder uw uitdrukkelijke toestemming!

Route Lichtjesparade uitgebreid

Groot nieuws voor de Lichtjesparade; de fietstocht door hartje Utrecht is 
uitgebreid met een spectaculair onderdeel. Deelnemers fietsen zaterdagavond 
26 oktober langs de mooiste straten, singels, pleinen en parken van Utrecht. En 
aan de route is nu ook de grootste fietsenstalling van de wereld toegevoegd. De 
Lichtjesparade vindt plaats op 26 oktober en is onderdeel van het Fietsfestival 
Domplein. Op het Domplein zijn die avond verschillende activiteiten voor jong 
en oud. De Lichtjesparade is een uitbundig met licht versierde fietstocht door 
Utrecht en nu dus ook door de grootste fietsenstalling ter wereld, bij het Centraal 
Station. De tocht zorgt voor een feest van verlichting in de binnenstad.
Deelname aan de Lichtjesparade is gratis voor iedereen en geschikt voor jong 
en oud. Deelnemers worden uitgedaagd hun fiets en zichzelf te versieren met 
lampjes en zich aan te sluiten bij deze vrolijke parade dwars door de stad. De 
tocht start om 18.23 uur, wanneer de zon onder gaat. Na 1,5 uur keren de fietsers terug op het Domplein en rijden ze onder 
de mooiste finishboog van Utrecht door: de Domtoren.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het jaargetijde, de herfst, en luidde:

Het is de tijd voor kalebassen en kastanjes

Dat was voor veel mensen niet zo’n moeilijke opgave, getuige de vele inzendingen. Uit alle inzendingen lootten we 
vijf winnaars die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor KreaDoe, de beurs die creatieve inspiratie 
geeft en van 30 oktober tot en met 3 november wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De prijswinnaars zijn 
Herma Akkerman, G. Veenstra-Sol, M.H. den Hollander, G. Bos en A.N. Schenk.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke 
prijs in petto. Dat zijn drie exemplaren van de gids 
‘111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben’. 
Leuk voor jezelf of om cadeau te geven.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw 
oplossing voor DONDERDAG 24 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.

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL
Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

Minder gewicht en 
een stralender gezicht
Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden bergen, Charifa van Slooten, 
maar de resultaten van haar behandelingsmethoden 
Differently Slim en lymfedrainage liegen er niet om. 
Vele cliënten hebben hier  baat bij en kiezen voor en 
combinatie van beide methoden.  In haar sfeervolle  
zaak Hair & Body in Maarssen legt zij uit:  

‘’Differently Slim helpt afvallen op een 
gezonde, eenvoudige manier”
Zelfs zonder sportschool of dagelijkse buikspier-
oefeningen. Juist als je gezondheidsklachten hebt 
waardoor je niet kan of mag sporten biedt deze 
methode de juiste oplossing voor één-twee maatjes 
minder, om specifi eke zones aan te pakken of om 
het fi guur te verstevigen. Met meetbaar en blijvend 
resultaat. Met behulp van elektrodes op de huid 
worden pijnloze golven naar de spieren gestuurd, 
waardoor deze aan het werk gaan. Het lichaamsvet 
wordt afgebroken, de opbouw van cellulitis neemt 
af, de spijsvertering versnelt en de bloedcirculatie 
verbetert.

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 minuten staat gelijk aan 2 à 
3 uur actief sporten. Door de opbouw en versterking 
van de spiermassa zie je ook vaak verlichting bij 
aandoeningen als lage rugpijn, MS, reuma en fybro-
myalgie.’’ Dat laatste wordt bevestigt door Marjan, 
die zowel fybromyalgie als vaak lage rugpijn heeft:
 
“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sportschool geworden!’’ 
Lymfedrainage speelt een belangrijke rol in ons 
immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van 
ziektekiemen, afvalstoffen, spanningen, pijn-en 
stresshormonen. Een blokkade kan deze constante 
‘schoonmaak’ fl ink tegenwerken. Allerlei klachten 
kunnen het gevolg zijn. Aanhoudende vermoeidheid, 

hoofdpijn, slechte verbranding, vage pijnklachten, 
rusteloze benen of vocht vasthouden.  Blokkades 
opheffen zorgt voor verbluffende resultaten. ‘’Ik was 
bijzonder sceptisch’’, vertelt Jacqueline openhartig. 
‘’Ik had alles al geprobeerd en ken alle diëten uit 
mijn hoofd. Zodra je weer ‘normaal’ gaat eten zit al-
les er binnen de kortste keren weer aan, met dankzij 
het bekende jojo-effect nog wat pondjes extra. De 
laatste jaren, terwijl ik veel sport, kreeg ik er niets 
meer af. Maar nu, val ik langzaam maar zeker af, 
mijn huid straalt, ik voel me veel energieker en 
mijn chronische hoofdpijn is verdwenen.’’ Ook de 
op leeftijd zijnde Tonnie is vaste klant: ‘’Ik breng 
mijn kleinkinderen lopend naar school, dat heb ik in 
geen jaren gekund!’’ 
 
Proefbehandeling? Gewoon eens doen!
U kunt nu een vrijblijvende proefbehandeling probe-
ren voor een aantrekkelijke prijs van €19,95. 
Dit is inclusief meting van de lymfeblokkades en 
een behandeling. Bel en maak een afspraak!

Buitenweg 26B, 3602 PS Maarssen
Tel. 0346-555957
www.hairnbody.nl

Oosters 
epileren

Uitknip-Actie

Tegen inlevering van deze bon:

Wenkbrauwen epileren 
(normaal €12,95) nu  €   8,95
Gezicht epileren 
(normaal €15,00) nu  € 12,00
Gezicht + wenkbrauwen 
(normaal €25,00) nu  € 22,00
Actie is geldig t/m 15 november 2019

Deze epileermethode werkt sneller, effectiever en minder pijnlijk dan 
met een pincet. Tijdens de verzorgings¬behandeling verwijderen wij 
met een dun draadje op professionele manier de ongewenste haar-
tjes die zo’n vier weken wegblijven. Bovendien worden de haartjes 
telkens dunner en zachter. 

Horizontaal
1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12. muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keukenmeester; 15. verbrandingsrest; 17. deel 
van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeetbaar getal; 22. gevangen verblijf; 24. vocht verliezen of verdorren; 27. schoonmaakmiddel; 28. 
land in Azië; 30. jongensnaam; 31. hoofddeksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35. oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit 
Rotterdam (afk.); 38. raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44. plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij boven-
been; 47. bakplaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vestingmuur; 52. keur op elektrische apparaten (afk.); 54. 
grote vrucht; 56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en mager; 62. plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 
65. kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van een zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76. 
een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dapper persoon; 79. rivier in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven; 84. 
alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 86. kuststreek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.
 
Verticaal
1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5. zangvogel; 6. zijrivier van de Donau; 
7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roeipen; 10. klein kind; 11. sporten om fit te blijven; 16. sociaal economische raad (afk.) 18. 
nachtroofvogel; 20. duw of por; 21. anticonceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilderslinnen; 26. Duits automerk; 27. 
dichtregel; 29. oud beroep; 32. woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners gehuwd zijn; 37. plaats in Gelderland; 
39. theatershow; 40. plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestorven wild rund; 45. handbagage; 46. stre-
ling met de tong; 51. opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson; 56. rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke 
omroep (afk.); 60. uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds (gauw); 63. droefgeestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onder-
wereld; 69. meisjesnaam; 71. schimmelachtige reuk; 73. smekend verzoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 
78. natuurgebied; 80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82. besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
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28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

32 19 87 59 16 1 37 51 81 12 38

9 42 27 44 35 62 72 86 33 61 17 75

54 43 79 11 62 40 60 70 8 69 76

Horizontaal 1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12. muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keuken-
meester; 15. verbrandingsrest; 17. deel van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeetbaar getal; 22. gevangen ver-
blijf; 24. vocht verliezen of verdorren; 27. schoonmaakmiddel; 28. land in Azië; 30. jongensnaam; 31. hoofd-
deksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35. oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 38.
raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44. plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij boven-
been; 47. bakplaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vestingmuur; 52. keur op elektrische
apparaten (afk.); 54. grote vrucht; 56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en mager; 62.
plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 65. kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van
een zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76. een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dap-
per persoon; 79. rivier in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven; 84. alleenstaande min-
derjarige asielzoeker (afk.); 86. kuststreek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5.
zangvogel; 6. zijrivier van de Donau; 7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roeipen; 10. klein kind; 11.
sporten om fit te blijven; 16. sociaal economische raad (afk.) 18. nachtroofvogel; 20. duw of por; 21. anti-
conceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilderslinnen; 26. Duits automerk; 27. dichtregel; 29.
oud beroep; 32. woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners gehuwd zijn; 37. plaats in Gel-
derland; 39. theatershow; 40. plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestorven wild rund;
45. handbagage; 46. streling met de tong; 51. opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson;
56. rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke omroep (afk.); 60. uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds
(gauw); 63. droefgeestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onderwereld; 69. meisjesnaam; 71. schimmel-
achtige reuk; 73. smekend verzoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 78. natuurgebied;
80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82. besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

KRUISWOORDPUZZEL

,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

32 19 87 59 16 1 37 51 81 12 38

9 42 27 44 35 62 72 86 33 61 17 75

54 43 79 11 62 40 60 70 8 69 76

Horizontaal 1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12. muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keuken-
meester; 15. verbrandingsrest; 17. deel van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeetbaar getal; 22. gevangen ver-
blijf; 24. vocht verliezen of verdorren; 27. schoonmaakmiddel; 28. land in Azië; 30. jongensnaam; 31. hoofd-
deksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35. oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 38.
raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44. plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij boven-
been; 47. bakplaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vestingmuur; 52. keur op elektrische
apparaten (afk.); 54. grote vrucht; 56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en mager; 62.
plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 65. kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van
een zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76. een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dap-
per persoon; 79. rivier in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven; 84. alleenstaande min-
derjarige asielzoeker (afk.); 86. kuststreek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5.
zangvogel; 6. zijrivier van de Donau; 7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roeipen; 10. klein kind; 11.
sporten om fit te blijven; 16. sociaal economische raad (afk.) 18. nachtroofvogel; 20. duw of por; 21. anti-
conceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilderslinnen; 26. Duits automerk; 27. dichtregel; 29.
oud beroep; 32. woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners gehuwd zijn; 37. plaats in Gel-
derland; 39. theatershow; 40. plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestorven wild rund;
45. handbagage; 46. streling met de tong; 51. opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson;
56. rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke omroep (afk.); 60. uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds
(gauw); 63. droefgeestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onderwereld; 69. meisjesnaam; 71. schimmel-
achtige reuk; 73. smekend verzoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 78. natuurgebied;
80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82. besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

KRUISWOORDPUZZEL

,



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 15 oktober 2019    pagina 12   

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN

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 

EINDELOOS
COMBINEREN

Diverse
opties

losse hoofdsteun kussens keerbaar  
(stof uitvoering)

heerlijke stevige zit

veel keuze 
in pootjes

verschillende 
armleggers

In leer of in stof 

Leverbaar
in

diverse 
maten

Met of zonder 
opsta hulp
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