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In 1937 was Nederland onder-
gedompeld in een grote crisis. 
Meer dan twee miljoen steun-
trekkers, die tweemaal per 
dag naar het stempellokaal 
moesten om een stempel te 
halen voor een uitkering. Men 
moest soms uren wachten op 
dat stempeltje. Geen stem-
pel, geen uitkering, van dan 
wel zeven gulden per week! 
Uitzicht op werk was een 
slechte droom.

Op allerlei manieren werden de 
arbeidslozen achtervolgd door de 
beruchte controleurs. Men moest op 
een bepaald tijdstip thuis zijn. Had je 
een fiets nodig? Dan hoefde je daar 
geen belasting voor te betalen, maar je 
ontving een belastingplaatje met een 
gat erin, om toch maar te laten zien 
dat je een steuntrekker was. Zo ook in 
Utrecht. De werklozen die, zoals mijn 
vader, niets te doen hadden, stonden 
meestal op de brug over de Vaartse-
rijn bij de Jutphaseweg kringetjes te 
spugen in het water. Dat was nog eens 
een sport. Bittere armoede dus!

KNIL
In die tijd meldden zich veel man-
nen voor het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger, zeg maar het KNIL. 
Ik loop een beetje te snel vooruit. 
Ooms van mij, dus broers van mijn 
vader, hadden zich al gemeld voor dit 
leger. Begin jaren dertig werden ze 
uitgezonden naar Indië, voor minstens 
zes jaar. Tijdens hun opleiding, zowel 
in Nederland als in het Overzeese ge-
biedsdeel, ontving men een salaris en 
een reuze toekomst werd beloofd. Men 
kon zelfs officier worden bij gebleken 
ervaring. Wel, dat lokte veel jongeren 
om zich ook aan te melden. Juist in 
die tijd kwamen mijn ooms voor een 
verlof van een paar maanden naar de 
Jutphaseweg. Eigenlijk de Westra-
venstraat. Om vakantie te vieren, te 
sporten en een bezoek te brengen 
aan café Koot. Er werden spannende 
verhalen verteld over hoe mooi alles 
was in het verre Indië. Aangetrokken 
door die verhalen was het makkelijk 

te raden wat mijn vader ging doen. 
Als je je ging aanmelden, moest je 
helemaal naar Nijmegen om je daar 
in een kazerne te laten keuren en alles 
wat daarbij hoort. Dus mijn oude 
heer vertrok naar de kazerne voor de 
keuring om naar Indië te gaan als een 
braaf soldaat, voor een handgeld van 
200 gulden. Dat was een kapitaal. 
Maar aan die droom kwam snel een 
tragisch einde. Hoewel hij een beer 
van een vent was, sterk als twee 
paarden en erg sportief (hij worstelde 
bij de Halter) kreeg hij als antwoord: 
“AFGEKEURD”. Nu zult u zich 
afvragen waarom. Wel, hij droeg een 
bril met de beroemde jampotglazen. 
Het linkerglas was een kersensmaak 
en de andere abrikozensmaak.

Ansichtkaart
Terug in Utrecht was hij natuurlijk 
niet meer te houden. Hij zou en moest 
naar Batavia, hoe dan ook. Maar ja, 
het was crisis. Hoe kom je dan aan 
geld en goederen om naar Java te 
vertrekken? Goede raad is nog steeds 
duur. Waarschijnlijk besprak hij de 
situatie met zijn naaste vrienden, die 

ook wel zin hadden in een groot avon-
tuur. Men besloot, schrik niet, te voet 
naar Indië te gaan. Mijn vader Kobus 
Meulman en zijn twee kameraden, de 
heren Schrijvers en Soesbergen. Hier 
en daar werden zij gesponsord door 
onder andere Het Utrechts Nieuws-
blad. Die krant drukte vijfhonderd 
ansichtkaarten in diverse talen. ‘Koop 
een ansichtkaart, want deze jongens 
willen naar Java!’

Werken bij boeren
De hele Westravenstraat liep uit om 
de Indië-gangers uit te zwaaien. Van 
de firma Cohen ontvingene de man-
nen bergschoenen en echte lederen 
rugzakken. Ze mochten meerijden met 
de heer Cats, die een transportbedrijf 
runde. Ze hadden afgesproken dat ze 
onderweg zouden gaan werken om 
aan geld te komen en dan door te gaan 
naar het beloofde tropische land Indië. 
Bij de Duitse grens nam men afscheid 
van de chauffeur. En toen begon het 
grote avontuur!
De eerste paar weken ging alles min of 
meer naar wens. Hier en daar werd ge-
werkt bij boeren en men deed allerlei 

klussen om maar verder te gaan. Maar 
toen hadden de twee vrienden `voor 
het leven` ineens niet meer zo`n zin in 
dit grote Indië-avontuur. Er werd ruzie 
gemaakt, en nog meer ruzie en toen 
kwam het tot een besluit: “Ga lekker 
terug”, sprak mijn goede vader. “Ik 
ga alleen wel naar Indië!” “Dat lukt 
je nooit”, zeiden de anderen. “O nee? 
We zullen wel zien.”
De twee vrienden gingen liftend 
terug, maar mijn vader ging stug door. 
Het duurde enige tijd voordat hij in 
La Douce France aankwam. Totaal 
uitgeput, honger als een paard, geen 
geld, geen goederen en de bekende 
ansichtkaarten had hij inmiddels ook 
weggegooid. Wat nu te doen?

Franse Legioen
In de bekende havenplaats Mar-
seille, na diep te hebben nagedacht 
over zijn zinloze toekomst en om 
vooral niet berooid terug te keren 
in de Westravenstraat, nam hij een 
historisch besluit. Hij meldde zich aan 
bij een andere kazerne. Nee, niet in 
Nijmegen, maar hier in Marseille. Op 
goed geluk werd hij in orde gevonden, 

vooral door zijn grote lichaamsbouw. 
Het Franse Legioen kon iedereen 
gebruiken, vanwege de oorlog in Al-
gerije en Marokko. En dus werd hij na 
enige dagen of weken naar de haven 
overgebracht met vele andere ‘bijna’-
soldaten om aan boord te gaan naar 
Noord-Afrika. Mijn oude heer kon het 
later prachtig vertellen, vooral als hij 
een borrel te veel op had. Hij sprak 
nog geen twee woorden Frans, maar 
omdat hij de grootste en de langste 
was, liep hij voorop. Ja, u snapt het 
al; toen ze bijna bij het schip waren, 
schreeuwde de officier in het Frans: 
‘Rechtsaf’! Maar mijn goede vader 
begreep en verstond hem niet zo goed, 
draaide met een fraaie balletbeweging 
naar links en dook met bewapening 
en al met een luide plons in de haven. 
Vijf meter diep! Einde van de reis. 
Nooit in Batavia aangekomen, maar 
wel berooid teruggekeerd in de Wes-
travenstraat, waar hij vaak te horen 
kreeg: “Het is maar goed dat je goed 
kan zwemmen,”

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

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg van
 

de tandprotheticus

De tandprotheticus Specialist voor uw kunstgebit

Tel: 06 10 71 99 87  
Per 1 mei is onze vestiging Utrecht gesloten,

u bent van harte welkom in Odijk
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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

m a  t / m  v r

15.00 uur
N O V E M B E R

TELEVISIE 

dinsdag

12
N O V E M B E R

TELEVISIE

donderdag

O K T O B E R

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

Radio M Utrecht vrijwilligersweken
Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers in de zorg, 
de sportkantine of op school. We kunnen echt niet 
zonder ze! En daarom zet ik, Jos van Heerden, al 
die mensen in het zonnetje en verloot ik elke dag 
een hotelarrangement voor twee personen aan 
zee met ontbijt en diner. Dus laat me weten welke 
vrijwilliger nu zelf eens in de belangstelling mag 
staan. Mailen kan naar vrijwilliger@rtvutrecht.nl.

Nieuw Seizoen: Margreet
In de laatste weken van dit jaar blikt Margreet ter-
ug met de inwoners van één van de nieuwe steden 
van onze provincie: Leerdam. Hoe was hun jaar? 
Wat waren hun hoogte- en dieptepunten? Hoe 
beleven ze de feestdagen en wat zijn hun wensen 
voor 2020?

Goudprijs bereikt

Van Leeuwen Juweliers
Goud en Zilver Inkoop

ADRES

Doelenstraat 2
in IJsselstein

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

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

Vele tevreden klanten 
gingen u reeds voor.

Wij heten u van harte 
welkom!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 16.00 uur

Tel: 06 52 77 22 15

recordprijs!

BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN...

1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-

500,-
KORTING!*500,-
KORTING!

1.249,-1.249,-1.249,-1.249,-

400,-
KORTING!*

949,-949,-949,-

300,-
KORTING!*

649,-649,-

200,-
KORTING!*

* 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.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66



Bert Plomp is in het dagelijks leven 
geen broodschrijver, maar schreef 
onder andere het boek ‘When I was 
young’ over zijn Utrechtse jeugd. Een 
hilarisch boek vol bizarre belevenis-
sen, die met veel humor zijn opge-
schreven. Hij is inmiddels bezig het 
boek in het Engels te vertalen.

     Lodewijk Napoleonplantsoen 
In ‘When I was young’ leren we de 
jonge Bert Plomp wat beter kennen. 
Bert is op Nieuwjaarsdag 1948 gebo-
ren in Hengelo (Overijssel) als zoon 
van twee offi cieren in dienst van het 
Leger des Heils en op rondreis door 
Nederland, het evangelie verkondi-
gend. Terug op het hoofdkwartier 
van het Leger des Heils aan de Lange 
Nieuwstraat in Utrecht, begonnen 
Bert’s als kleuter zijn avonturen in het 

centrum van de stad. Nadat zijn ouders 
het Leger hadden verlaten, betrok het 
gezin Plomp een fl at in een naoorlogse 
nieuwbouwwijk in Utrecht Zuidoost: 
Het Lodewijk Napoleonplantsoen. In 
deze wijk groeide Bert op en ontdeket 
hij met zijn vrienden dat er buiten 
het voetbal ook nog andere boeiende 
zaken te ontdekken waren: de meisjes.

   Kansloze missie 
Opgroeiend in een tijd waarin afgere-
kend werd met allerlei conservatieve 
opvattingen en met de opkomst van 
bands als The Rolling Stones, bleek 
de godsdienstige strijd van zijn ouders 
om hem op het rechte pad te houden 
een kansloze missie en ontstonden er 
tal van hilarische situaties.

   Eigen website 
In het verleden leverde Bert Plomp 
ook al met regelmaat verhalen aan 
voor De Oud-Utrechter. Hij heeft ook 
een eigen website waarop hij zijn 
verhalen en columns publiceert: www.
bookbertplomp.com 

 Nieuwe columnist Bert Plomp   
  Vanaf dit nummer heeft deze 
krant weer een column. Op de 
plaats waar u vroeger de bij-
dragen van Henk Westbroek 
kon lezen, treft u nu de bij-
dragen aan van oud-Utrechter 
Bert Plomp. 

  Bert Plomp is geboren en getogen in 
Utrecht, maar woont tegenwoordig in 
Ierland. Vanaf afstand kijkt hij terug 
op wat hij in Utrecht beleefde en geeft 
z’n commentaar op van alles en nog 
wat van vroeger en nu.
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BPtjeBPtje

    Op dit moment veroorzaakt een tv-
reclame de nodige ophef. Het is een 
reclame van een of andere bouwmarkt, 
die inspeelt op de lente. Inspeelt op het 
gelukzalige gevoel van weer buiten 
aan de slag te kunnen gaan: lekker 
tuinieren.

    De reclame brengt wat wild uitziende 
mannen in beeld, die zich min of meer 
uit de naad werken in de ontluikende 
natuur, onder de warme lentezon.

    Die mannelijke kanjers staan daar te 
zweten als paarden. Het in hun tuinpak-

jes opgeslagen zweet, althans de geur 
ervan, schijnt een delicatesse te zijn 
voor sommige Aziatische vrouwen.

    De reclame laat verder zien dat alle 
kledingstukken van de tuinierende 
geurdonoren vacuüm worden ingepakt 
en verzonden naar het verre Oosten. 
Vooral aan de onderbroek van een van 
de geurdonoren wordt extra aandacht 
besteed.

    Eenmaal in Azië afgeleverd, zien we 
uiteenlopende vacuümverpakte kle-
dingstukken van de voorjaarsbrigade 
in een soort automatiek aangeboden 
worden aan de lokale consument.

    We zien een, althans die indruk heb ik, 
hitsige Japanse vrouw die een pikant 
geurende Hollandse blauwe onderbroek 
uit zo’n automatieklaadje trekt. Zij 
rukt ongeduldig de verpakking open en 
drukt haar geurorgaan diep in het pakje, 
diep in het kruis van de slip.

    Een gezamenlijke actie van feministen 
en asceten moet ertoe leiden dat deze 
reclame van de buis verdwijnt. De 
advertentie zou vrouwonvriendelijk, 

discriminerend, racistisch en, volgens 
het ascetisch genootschap, zinnenprik-
kelend zijn. Kortom, in ieder opzicht 
fout.

    Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik 
óók een beetje misselijk word van 
deze reclame. Maar dat is alleen maar 
vanwege het idee dat ik mijn eigen 
gok in zo’n stinkend mannelijk zakje 
zou moeten planten. Heel anders wordt 
het ‘natuurlijk’ indien het vacuümver-
pakte stukje textiel afkomstig was van 
een mooi vrouwtje. Ik zou dat aroma 
zelfs nog beter kunnen trekken dan de 
lucht van verbrande kerosine van een 
vliegtuig.

    Tijdens een skivakantie, in een gezel-
lige berghut vol met opgewonden 
vrouwen, gooide eens een van de in 
extase verkerende dames haar sjaal 
naar mijn hoofd. Als in de fi lm ‘A Fish 
Called Wanda’ nam ik de halsdoek -dus 
niet een van de dameslaarzen- tot mij, 
stak mijn neus er diep in en snoof de 
prikkelende lucht van de vrouw op. 
Mijn actie leidde tot veel plezier bij de 
groep vrouwen.

    Vandaag de dag worden we met z’n 
allen door een klein groepje enge zuur-
pruimen in een dwangbuis gewerkt, een 
dwangbuis die steeds beklemmender 
wordt. Als het aan dat groepje ligt, 
dan zijn we straks allemaal af van het 
roken, van het drinken, van lekker eten 
en van seks. Als het aan hen ligt, zal 
het niet lang meer duren of het wordt 
ook verboden opgewonden te raken 
van een vrouw, van een man of van wat 
dan ook.

     

        

 Geurvreters   
  Ik ben gek op allerlei luchtjes. 
De meeste luchtjes die ik lek-
ker vind, worden door anderen 
als onaangenaam ervaren. 

  Zo vind ik uitlaatdampen van een 
vliegtuig, een auto, een gasverwar-
ming, een petroleumstelletje en ga zo 
maar door, heerlijk. Nu ik al jaren aan 
de Ierse kust woon, mis ik de geur 
van die gassen. Om die reden ga ik 
nog weleens terug naar de Randstad, 
om van die scherpe geuren te kunnen 
genieten.

 Verliefd op de 
Kromme
    Mijn dochter was 8 jaar toen ze straal-
verliefd werd op Willem van Hanegem 
(de Kromme). Ze wilde perse logeren 
bij mijn broer in Harmelen. Raar, 
want die had geen neefjes of nichtjes. 
Ik dacht dat Wiilem een Utrechs 
jochie was, maar het is een Zeeuw. ‘s 
Morgens heel vroeg maakte ze mijn 
broer wakker: oom Pim, gaan we even 
naar Benschop? Ik geloof dat Willem 
daar toen woonde (en misschien nog). 
‘Misschien zien we hem dan’. Pim 
was zo goed niet of hij moest rijden.

    Later kwam Willem op televisie voor 
een gesprek en om vragen te beant-
woorden. En wat doe je dan.? Ging 
ze een brief schrijven naar die zender 
of ze ook mocht komen. En dus ging 
moeder weer met haar naar Hilver-
sum. Ze mocht op het toneel zitten. 
Kennelijk vonden ze het zo leuk dat 
ze dat deed. En daar was Willem. Ze 
kreeg een hand. Voor vragen stellen 
was geen tijd meer. Ik zat vooraan bij 
het publiek in de zaal en toen iemand 
mij vroeg waarom ik daar zat, zei ik 
heel trots: mijn dochter treedt daar op. 
Idioot. Maar het kind was zo gelukkig 
, leuk hoor!

    Jopie Kalmeijer
1929jopie@gmail.com   

albertplomp@gmail.com
www.bookbertplomp.com
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 
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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.   

   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 Oranjeoord***All Inclusive Hotel Oranjeoord***  
Hoog Soeren / VeluweHoog Soeren / Veluwe  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 264,€ 264,--  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   

All Inclusive Hotel Maasduinen ***All Inclusive Hotel Maasduinen ***  
Velden  / LimburgVelden  / Limburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 196,€ 196,--  p.p.p.p.   

Nieuw 

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!



Utrecht, 18 oktober 1944, voormiddag 
12 uur

Beste Frans en verdere Losserse 
familie,

Ik hoop dat jullie deze brief ontvangen 
zullen. Zal ik maar eens uitvoerig 
beschrijven hoe het hier met alles in 
Utrecht gaat?
Hoe gaat het met jullie allemaal in 
Losser? Je zit daar veiliger als hier, 
want vaak is het hier angstig. Zoals 
je wel zult weten is Utrecht vrijdag 
de 13e twee keer gebombardeerd. 
Het was gemunt op het politiebureau 
(want daar staat afweer op) en op het 
station. Het eerste bombardement 
was om ongeveer 1 uur. Ik was juist 
onderweg naar huis. Gauw ben ik 
een sigarenwinkel in gevlucht. De 
scherven vlogen over de straat en het 
hele huis dreunde. Thuis was het nog 
erger, want dat is veel dichterbij. Het 
was zo’n verwoesting van jewelste 
achter de huizen op de Leidseweg. ‘s 
Middags wilde iedereen daar natuur-
lijk weg, dat snap je. De sigarenwinkel 
van Evora aan de Leidseweg was ook 
aan de achterkant getroffen en ook 
‘De Utrecht’ van achteren. De heer 
Van Eggink die daar werkzaam was en 
juist op dat moment in de tuin stond 
was op slag dood. Hij woont in de Van 
Humboldtstraat. Meneer van Rossem 
en meneer Eef waren ‘s middags naar 
de Evora op de Leidseweg gegaan 
om alles op bakfietsen in veiligheid te 
brengen. Juist was de laatste bakfiets 
geladen en wilden ze allen weggaan 
toen er zonder dat iemand het ver-

moedde vliegtuigen over kwamen en 
het regende toen raketbommen. Toen 
de bommen gevallen waren, kwam 
het luchtalarm pas. Dat was natuurlijk 
verschrikkelijk, want niemand was 
gewaarschuwd. Volgens de heer Van 
Rossum moet het onbeschrijfelijk 
zijn zo erg als dat geweest is. Huizen 
stortten in elkaar, stofwolken vlogen 
op, gerinkel van glas, ontploffingen. 
Vreselijk moet het geweest zijn. Het 
huis stond er wonder boven wonder 
nog. Ze hebben in de gang gelegen. 
Dat niemand van hen gedood is, is 
werkelijk een wonder! De glasscher-
ven zaten nog in de zakken van de 
jas en zelfs ook nog in het haar. De 
verwoesting moet heel erg zijn. Van 
‘De Utrecht’ is een geraamte overge-
bleven. Op het Catharijnesingel is die 
hele hoek (je weet wel de accountant 
van der Heijden waar ik vroeger op 
kantoor geweest ben, het VSB huis) 
helemaal weg. Ook die huizen in de 
Stationsstraat. Het politiebureau heeft 
ook een voltreffer gehad en ook het 
station is goed geraakt. Zelf heb ik 
het nog niet gezien. Hoeveel doden er 
zijn dat hoor je niet. De een zegt 80, 
een ander zegt minder. In Wijk C is 
de Lange Koestraat helemaal weg. De 
hele binnenstad moet nu evacueren. 
De meisjes van C&A, V&D en Vinke 
hebben ontzettend veel angst gehad, 
dat begrijp je. Het gebeurde om on-
geveer 4:45 uur. Vader was gelukkig 
nog op de zaak en ik ook. De rest was 
thuis, Het was een troosteloos gezicht 
om al die mensen uit Wijk C weg te 
zien trekken. Een jongen van Van 
Loon van 16 jaar uit onze parochie 

was met zijn vader gaan kijken naar 
het eerste bombardement. Hij stond 
met zijn vader bij Husen. De vader 
was gewond en de zoon op slag dood. 
Alle mensen die op de Catharijnebrug 
liepen zijn gedood. Zaterdag en zon-
dag was iedereen nog zo angstig en 
bang dat de Engelsen terugkwamen.

Zondagmorgen om 8 uur zaten we in 
de kerk. Er gingen vliegtuigen over 
en je hoorde in de verte bombarderen. 
Er kwam luchtalarm en iedereen was 
even angstig en kapelaan de Meij was 
juist een brief van de Bisschoppen 
aan het voorlezen. Gelukkig is er niets 
gebeurd.
Truus is zo bang. Ze durft de deur niet 
uit. Dat is natuurlijk overdreven. Als 
je iets gebeuren moet dan ontloop je 
het toch niet. Gisteren en eergisteren 
was het regenweer, dus gelukkig haast 
geen vliegtuigen gezien.

Toen het begin vorige week zo stil 
was in de lucht zei iedereen: ik wou 
dat de Tommies maar kwamen dan 
schoten we tenminste wat op. Maar 
dat zegt niemand meer. De angst zit in 
je benen. Op het ogenblik schijnt de 
zon weer .
Hoe het verder thuis staat: Mien werkt 
van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur. Lien heeft 
een paar weken vrij gehad en werkt 
nu ook voor 10 tot 4. Ina en Gerda 
hoeven niet naar school.
Je zult wel weten dat we alleen gas 
hebben van 4 tot 6 uur. Hopeloos 
hoor. En bovendien zit bijna de hele 
stad zonder elektriciteit. In Tuindorp 
hebben ze huis voor huis afgesloten. 
Bij ons ging het blok voor blok. Bijna 
een week zaten we al zonder licht toen 
we eergisteren ‘s middags ineens weer 
licht hadden. We merkten het aan het 
elektrische lichtje van het Heilig Hart 
beeld. Alleen onze straat, dus we bof-

fen tot zo lang het duurt. Het is anders 
hopeloos. Bij een kaars kun je met z’n 
allen nog niet veel uitvoeren. We had-
den het kleine tafeltje van boven en 
de keuken in de tafel gezet; een kleed 
eroverheen gedaan en zo doende had 
je tenminste weer wat meer licht op je 
handen. We gaan maar vroeg naar bed, 
want op die paar kaarsen ben je ook 
zuinig. Ze vragen ijskoud vijf gulden 
voor een kaars. Vader zou nu van de 
zaak een lamp krijgen op batterij van 
100 uren. Dus daar zullen we ons dan 
wel mee redden als we geen licht meer 
mochten hebben. Het wordt weer de 
oude tijd met kaarslicht!
Frans schrijf je ons direct terug als 
je deze kaart ontvangen hebt? De 
hartelijke groeten aan de hele familie 
doch speciaal gegroet door je liefste 
zus Joke.

 

Brieven uit de 
Hongerwinter (2)
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Wouter van Kouwen vond een dozijn brieven van Joke van Kouwen die werden geschreven in Utrecht tussen oktober 
1944 en juni 1945. Ze geven een beeld van Utrecht in de Hongerwinter op weg naar de Bevrijding. In De Oud-Utrechter 
publiceren we in ieder nummer tot aan de Bevrijding een brief.

Kom langs voor de scherpste prijzen van Utrecht!

Peter Macco E-Bike Spektakel

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

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

Waar?
Nijverheidsweg 18B Utrecht
(Tegenover de Werkspoorkathedraal)

Meer info:
Tel: (030) 243 38 32

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

Gazelle Vento C7
met krachtige Bosch middenmotor

van € 2199,- voor € 1899,-

Union Fast 
met stabiele Bafang voorwielmotor 

van € 1499,- voor € 1299,-

Alle gekochte fietsen 
met gratis 
insteekketting

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

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

Kortingen van 10% tot wel 40%

Service en garantie al 80 jaar gegarandeerd
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Sint Maarten Parade
De sprookjesachtige optocht vol lichts-
culpturen, muziek, dans en performance 
trekt weer door de binnenstad. Voor meer 
goede zichtplekken gaat de Parade dit 
jaar langs grote pleinen als de Neude en 
het Stadhuisplein. Langs de route zijn 
podia en tentjes voor speciale optredens. 
Kom je kijken? Draag dan iets van licht 
met je mee. Een lampion, een snoer van 
kerstlichtjes op je hoed, reflecterende 
schoenzolen, alles mag!
 
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 pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver 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 spul-
letjes 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/Heri-
tage 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.
 
Allerheiligen in de Domkerk
1 en 2 november zijn data gekoppeld aan Allerheiligen en Allerzielen. Binnen en buiten de kerk 
wordt er dan uitvoerig stil gestaan bij de overledenen. Denk bv aan de activiteiten van “Ode aan 
de doden”.
Op verschillende manieren en op verschillende tijden wordt ook in de Domkerk hieraan uitvoe-
rig aandacht gegeven. We gedenken de heiligen ons voorgegaan en de overledenen die ons na 
aan het hart liggen.De volgende bijeenkomsten vinden plaats waarbij een ieder hartelijk welkom 
is.

Vrijdag 1 november om 19.00 uur: Vesper van Allerheiligen
Op vrijdag 1 november is er om 19.00 uur een Allerheiligenvesper in 
de Gedachteniskapel. We branden wierook, op het Heilig Graf ontste-
ken we lichtjes voor alle heiligen, de litanie met alle heiligen klinkt. Dit 
is een korte en intieme bijeenkomst met ruimte voor herdenken en 
verstillen.

Zaterdag 2 november: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Op zaterdag klinkt in de Domkerk het beroemde ‘Ein deutsches 
Requiem opus 45’ van Johannes Brahms (1833-1897). Het wordt 
uitgevoerd door Koor, solisten en orkest van de Domcantorij o.l.v. 
Domcantor Remco de Graas.

Zondag 3 november om 10.30 uur. Allerheiligen, Dienst van Schrift en 
Tafel
In deze dienst gedenken we de heiligen ons voorgegaan en voor hen 
die we kennen en ons ontvielen. Voor elke naam ontsteken we een 
kaars. Daarna is er voor ieder gelegenheid een kaars te ontsteken 
voor een overleden dierbare. Voorganger is ds. Eddy Reefhuis. De 
Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage. Ook deze 
zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen 
programma. Voor kinderen van 0-4 is er crèche.

Zaterdag 9 november
 
Sint Maarten Parade
Om 18.00 uur start de Sint Maarten Parade op 
het Domplein. De parade volgt een route door de 
binnenstad. Info: www.sintmaartenparade.nl

Zaterdag 9, zondag 17 en zaterdag 23 november
 
Stut op BuitenGewone tournee door de wijken van Utrecht
BuitenGewoon is de nieuwe voorstelling van Stut 
Theater en speelt zich af in het circus. Sterker 
nog, u bent van harte welkom bij een freakshow 
waar u ongegeneerd naar excentriekelingen en 
buitenbeentjes kunt loeren. U zult dankbaar zijn, 
als u ze ziet, dat u gewoon normaal bent. Kom dat 
zien! Op 9 november in De Nieuwe Jutter (Rivie-
renwijk), op 17 november in Het Wilde Westen 
(Oog in Al) en op 23 november in Bij Bosshardt 
(Kanaleneiland). Toegang is €10 (met U-pas of 
65+ slechts €5).
Voor meer informatie, speeldata en kaartverkoop: 
www.stut.nl of bel 030 2311801.

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 te-
recht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, na-
bij 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
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MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN

  Aan de Oudegracht ligt op de hoek van Eligenhof een zwerfkei 
die is vastgeketend aan het pand Oudegracht 364. De steen, een 
rijksmonument, ligt er al zeker sinds 1520. In een schepenbrief 
uit dat jaar wordt hij beschreven als schampsteen, een steen 
die moest voorkomen dat passerende rijtuigen de gevel van een 
gebouw zouden beschadigen. 
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 Vrouwen en meisjes in de sigarenfabriek van Ribbius Peletier aan de Oudegracht.   

 De Gesloten Steen   

    

  Volgens een plaatselijke legende werd 
in vroeger tijden de nachtrust in deze 
omgeving wreed verstoord door boze 
geesten, die de grote, zware kei als 
speelbal gebruikten. Andere bronnen 
spreken van twee reuzen of de duivel 
en zijn knecht, die overgooiden met 
de steen. Om een einde te maken aan 
de geluidsoverlast zouden Utrechters 
op een dag in opstand zijn gekomen 
en de herriemakers hebben gegrepen 
en in de Oude Gracht gesmeten. Voor 
de zekerheid werd de steen met twee 
kettingen vastgebonden aan de gevel 
van het huis dat hij moest beschermen. 

Dit pand heeft zijn naam hieraan te 
danken: tot op de dag van vandaag 
heet het De gesloten steen.

     Sigarenfabriek 
Tot 1934 was in dit pand de ‘Tabak- 
en Sigarenfabriek, Stoomkoffi ebran-
derij en Tabakskerverij G. Ribbius 
Peletier’ gevestigd. Gerlachus Ribbius 
Peletier begint de fabriek in 1844. 
Peletier is dan 26 jaar oud. In 1854 
wordt broer Barend zijn compagnon in 
het bedrijf. De sigarenfabriek mag een 
aantal vorstenhuizen in Duitsland en 
die van Engeland, Zweden en Rusland tot zijn klantenkring rekenen.

  Het is een bloeitijd voor 
de tabaksindustrie. Naar 
schatting werken er 
rond 1845 3.600 mensen 
Nederlanders in de tabaks-
industrie, als los werkman 
of in de opkomende 
fabrieken in de steden.

    Ook de fabriek in Utrecht 
groeit snel. Tegen 1850 
werken er al 150 mannen. 
Onder hen zijn veel bewo-
ners van de nabijgelegen 
Zeven Steegjes, aan de 

overkant van de Oude 
Gracht, die omstreeks 
dezelfde tijd is ge-
bouwd. Het Rooms-
Katholiek Parochiaal 
Armbestuur en de Ver-
eniging tot Verbetring 

van Arbeiderswoningen 
huisvesten in het nieuwe 
buurtje arme, veelal 
katholieke, arbeidersge-
zinne. Veel Steegjesbe-
woners zijn sigarenmaker 
van beroep.

     Vrouwen en meisjes 
Niet alleen mannen, maar 
vanaf 1859 hebben ook 
veel vrouwen en meisjes 
in de fabriek van Peletier 
gewerkt. In Nederland 
is er in die tijd een groot 
tekort aan arbeidskrach-
ten. Peletier besluit dat 
op te lossen door actief 
vrouwelijke arbeiders te 

gaan werven. In een pamfl et aan arme 
buurtbewoners schrijft Peletier:
“… gaat naar de Koninklijke Sigaren-
fabriek aan den Geslotensteen, spreekt 
daar met den heer Ribbius Peletier of 
met diens broeder, brengt hun uwe 
leergrage meisjes; geen eigenbelang 
is hun doel, maar God, die hen boven 
velen zegende, deed hiervoor bij hem 
den wensch ontstaan om voor velen 
nuttig te kunnen zijn”
Peletier schrijft dat hij de meisjes 
in tijden van armoede een warm 
onderdak kan bieden, waar ze extra 
inkomsten kunnen verdienen voor hun 
gezin. Hij benadrukt hoe waardevol 
meisjes kunnen zijn voor hun gezin 
en voor de maatschappij, een kans die 
niet onbenut mag blijven.
Op papier kunnen meisjes in de 
fabriek 50 cent per week verdienen. 
Het loon van volwassen mannelijke 
sigarenmakers ligt in dezelfde tijd 
tussen de 7 en 8 gulden per week. In 
praktijk worden op het loon meestal 
boetes voor te laat komen, (te) traag 
werken etc. in mindering gebracht. In 
de jaren tussen 1850 en 1865 is er bo-
vendien een groot tekort aan arbeiders. 
Het ‘progressieve’ idee van Peletier 
is dus evengoed een manier om aan 
voldoende goedkope sigarenmakers 
te komen.

   Naaiwerk 
Om ‘hare huiselijke werk niet te 
veronachtzamen’ mogen vrouwen niet 
langer dan tien uur per dag werken. 
Een meisje mag pas in de fabriek 
werken als ze twaalf jaar is. Voor een 
jongen is dat in die tijd zeven jaar. 
Naast het werk krijgen vrouwen en 
meisjes in de fabriek ook zang- en 

naailes. Vrouwen worden actief aange-
moedigd naaiwerk mee naar het werk 
te nemen, zodat ze ook hun pauze nog 
nuttig kunnen besteden.
Meerdere generaties bewoners van 
de Zeven Steegjes en andere buurten 
hebben als sigarenmaker in de fabriek 
van Peletier – of thuis tegen stukloon 
– hun brood verdiend. In 1934 gaat de 
fabriek failliet.

  De tentoonstelling ‘De Zeven Steeg-
jes, een leven lang buurten’ is nog tot 
… februari 2020 te zien in het Neder-
lands Volksbuurtmuseum. De tentoon-
steling is ook te bezoeken als lunchar-
rangement met ‘s morgens een bezoek 
aan het museum, gevolgd door een 
lunch bij Stadsbrasserie De Utrechter 
en ‘s middags een rondleiding door 
de Zeven Steegjes verzorgd door Het 
Gilde Utrecht. Het luncharrangement 
is elke vrijdag en op aanvraag. Graag 
van tevoren reserveren via info@
volksbuurtmusrum. nl . Nederlands 
Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27-29.

   Jaap Hoeve; jaaphoeve@hotmail.com 

   Bronnen: 

   Henny van der Eng, Fenna Riethof, 
111 plekken in Utrecht die je gezien 
moet hebben. Thoth, Bussum, 2017 

   Riccardo Alberelli en Nol van 
Dongen: De Zeven Steegjes, 125 
jaar volksleven in Utrecht. De Balie, 
Amsterdam 1986. 

   Archief NVBM 

   Foto collectie NVBM 
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1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

OP VOORRAAD

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

Het Alzheimer Cafe is een  
laagdrempelige  

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

Contact helpt! 
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht

6 november 2019
Moedige gesprekken bij 
dementie: dialogen over 
het levenseinde

Gastspreker: Patricia Koster, 
luistercoach en stervensbegeleider

Alzheimer Café Binnenstad 
en Alzheimer Café Vleuten-De Meern-LR

Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40
Utrecht
Contact: stadutrecht@alzheimer-nederland.nl
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 
Meer info: 
www.alzheimer-nederland.nl/regios/stad-utrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus
Voor de Binnenstad: 030 2361793
Voor Vleuten: 06 570 24 380

Stad Utrecht

Gecombineerd verbruik: (kWh/100 km) / (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Veror-
dening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2- uitstoot zijn terugbepaald 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. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometer-
beperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & 
garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl 

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

Alleen bij Hyundai Wittenberg is de Hyundai IONIQ Electric uit voorraad leverbaar. Dus geen wachttijden tot volgend jaar! 
Dat betekent dat als u nú kiest voor zakelijk leasen, u direct kunt wegrijden in uw nieuwe IONIQ Electric. Bovendien heeft u 
5 jaar lang het voordeel van slechts 4% bijtelling. Reden genoeg dus om langs te komen voor een offerte op maat. 
Kom verder.

Nu beslissen is morgen rijden 
in de Hyundai IONIQ Electric.
En profiteer als zakelijk lease rijder nog van de 4% regeling!

Uit voorraad 
leverbaar!

4% Bijtelling

€ 422 p.m.

€ 491 p.m.

Private Lease vanaf

Actieradius van
311 kilometer.

Zakelijk Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.



Geheel op eigen initiatief vouwde ik 
van vierkante stukken krantenpapier 
iets dat op een vierkant vliegertje 
leek, met onder en boven een gaatje 
om een dunne lichte staart en enkele 
meters naaigaren te bevestigen, die 
ik voor dat doel van m’n moeder had 
gekregen. En hoewel zo’n primitief 
vlieggevalletje meestal niet hoger dan 
een meter of twee van de grond op de 
wind danste, weet ik nog dat ik daar 
uren en dagen zoet mee was.
Bij de oudere jongens uit de buurt 
stond ik vaak uren te kijken als zij be-
zig waren met hun vlieger. De vurige 
wens ook zelf een echte vlieger te heb-
ben, werd steeds groter. Daarom ging 
ik, zo klein als ik was, op een gegeven 
moment aan de gang met wat stokjes, 
garen en een oude krant.

Gekleurd kastpapier
Uiteraard was zo’n vlieger nog steeds 
te zwaar vanwege het krantenpapier. 
Maar goed, met veel hardlopen en 
minstens zoveel wind ging zo’n ding 
dan wel wat hoger dan de dakgoot. 
Maar uit zichzelf in de lucht blijven, 
wat per slot van rekening toch de 
ideale toestand was, lukte natuurlijk 
van geen kant. Ik weet nog goed dat 
ik op een gegeven moment m’n oog 
had laten vallen op het gekleurde 
kastpapier dat m’n moeder gebruikte 
voor de provisiekastplanken. Niet 
alleen had dat verschillende gekleurde 
motieven, maar het was vooral ook 
dunner en lichter dan het – inmiddels 
verfoeide – krantenpapier. Probleem 
was alleen dat dat papier op de kast-
planken lag en kennelijk pas na zeer 
lange tijd aan vervanging toe was. 
Toen dat kastpapier dan eindelijk eens 
werd vervangen, was dat duidelijk niet 
nieuw en mooi meer. Maar goed, ik 
was er allang blij mee, want alles was 
beter dan krantenpapier.
Maar niet alleen het papier en het 
plaksel waren een probleem om te 
kunnen vliegeren. Nee, een nog groter 
probleem was het garen. Hoe moest 
ik daaraan komen? Omdat mijn vader 
voor de Tweede Wereldoorlog bijna 
voortdurend zonder werk was en het 
gezin dan moest zien rond te komen 
van amper elf gulden steun in de 
week, mag het duidelijk zijn dat m’n 
moeder niet bepaald scheutig kon zijn 
met garen dat zij maar al te zeer nodig 
had om kleding te verstellen. Voor de 

eerste echte vlieger had ik van m’n 
opoe uit Jutphaas een nieuw vol klosje 
garen gekregen, waarmee ik het vlie-
gertje echt in de lucht kon zetten.

Land van Dikke Toon
De jongens uit de omgeving, die ook 
vliegerden, deden dat allemaal op 
de kop van de 1e Daalsedijk tussen 
het Leidseveer, de Radiumstraat en 
Het Land van Dikke Toon. De latere 
Daalsetunnel bestond nog niet en de 
Landstraat liep nog helemaal door 
tot aan de Vlijtstraat, overgaand in 
de Boorstraat, die doorliep tot de 
Amsterdamsestraatweg. Overigens 
was één van de beste vliegeraars uit 
de buurt toen ene Wim de Korte, die 
even verderop, op de 1e Daalsedijk 
schuin tegenover de Dubbele Winkel 
woonde. Kennelijk hadden zijn ouders 
het stukken beter dan de mijne, want 
niet alleen had hij altijd heel mooie en 
grote vliegers, maar ook nog eens een 
step (die wij autoped noemden) en een 
fiets. Hoe moeilijk ons gezin het had 
in die jaren mag wel blijken uit het feit 
dat mijn klosje garen almaar dunner 
werd. Elke keer als ik ging vliegeren, 
bleek namelijk het garenklosje los 
te zijn van de toom (de toom is het 
garen – of het touw, bij grote vliegers 
– dat vastgemaakt aan de kruising van 
staande- en spanlat in een driehoek 
wordt bevestigd onder aan de punt van 
de staande lat) waarna m’n moe-
der steevast zei, als ik me daarover 
beklaagde, dat zij wat garen nodig had 
gehad en het dus maar van mijn klosje 
had afgehaald.
Een minstens even groot probleem 
waren de wielen van ‘paard-en-
wagens’ en ‘handkarren’. Elke keer als 
het garen van de vlieger op de straat 
lag – omdat de vlieger bijvoorbeeld 
vanwege te weinig wind naar beneden 
gezakt was – werd het vliegergaren 
door de metalen banden van de wielen 
stuk gereden, zodat het garen soms op 
drie of vier plaatsen weer aan elkaar 
moest worden geknoopt. Soms werd 
het zo kort op elkaar stuk gereden, dat 
het beter was die korte stukjes er maar 
tussenuit te laten. Logisch dus dat al 
spoedig aan het vliegeren een einde 
kwam, omdat het garen was opge-
raakt, althans aan het vliegeren met de 
zeer kleine en primitieve vliegertjes.

Dwarslat
De grote droom bleef uiteraard een 
grote echte vlieger, gemaakt van echt 
vliegerpapier in verschillende kleuren, 
die in de lucht moest worden gezet 
met snijtouw. Omdat ik daar toch 
voortdurend mee bezig was en steeds 
maar weer bleef vragen om een echte 
vlieger, ging m’n vader toch op een 
keer naar de zolder om te zoeken naar 
een goede staande lat en een buigzame 
dwarslat om een grote vlieger te ma-
ken. Ik weet nog goed dat hij voor de 
staande lat een anderhalve meter lange 
stok vond op zolder, bijna vierkant en 

2 bij 2 centimeter  dik, waaraan ook 
nog blauwachtige papierresten ge-
kleefd zaten, plus een wat dunnere lat. 
De wat dunnere lat, bedoeld als dwars-
lat, was echter niet buigzaam genoeg, 
terwijl hij ook niet overal even dik 
was, zodat er een bepaalde onbalans 
zou zijn als de staande lat precies in 
het midden zou worden geplaatst. Met 
een scherp keukenmes heeft m’n vader 
die dwarslat zodanig bijgesneden dat 
hij de juiste balans verkreeg.
Samen met hem zijn we toen vlieger-
papier gaan kopen bij het ‘Snoep- en 
Vliegerwinkeltje’ op de hoek van de 
Wolfstraat (Overigens ben ik er pas 
later achter gekomen, toen wij op de 
1e Daalsedijk kwamen wonen, dat het 
bedoelde snoepwinkeltje ‘MUFFIE’ 
werd genoemd).
Vanwege de grootte van de vlieger 
waren er drie vellen vliegerpapier 
nodig, waarvoor m’n vader de kleuren 
rood, geel en groen koos. Omdat 
de vlieger toen zeker twee keer zo 
groot was als ik, moet de vlieger toch 
wel tussen de 1.50 en 2 meter  zijn 
geweest. Nadat hij het geraamte van 
de vlieger in elkaar had gezet, werden 
eerst drie vellen papier aan elkaar 
geplakt met behangplaksel. Het geel 
en het rood kwamen daarbij bovenaan 
en het groen daaronder. Niet verwon-
derlijk dus dat ik altijd een bijzondere 
voorliefde, bij het maken van vliegers, 
heb gehouden voor de kleuren rood, 
geel en groen.

Behangplaksel
Het geraamte werd er daarna op 
gelegd en met een schaar, ongeveer 
twee centimeter naast het touw, de 
vorm van de vlieger uitgeknipt. Die 
twee centimeter naast het touw werd 
met behangplaksel ingesmeerd en over 
het touw omgevouwen en vastgeplakt 
(Behangplaksel werd indertijd gewoon 
stijfsel genoemd). Na het plaksel 
voldoende te hebben laten drogen, kon 
de toom worden gemaakt, een staart 
worden gescheurd van flinke oude 
lappen en de twee bolletjes snijtouw 

– die m’n vader ook bleek te hebben 
gekocht – opgewonden worden op een 
mooi rond stokje. Nooit zal ik de dag 
vergeten dat m’n vader bij een stevige 
wind de grote en prachtige vlieger 
samen met mij in de lucht heeft 
gezet! En dat m’n vader vliegers kon 
maken, bleek toen wel. Zonder zelfs 
te hoeven hardlopen stond de vlieger 
in een mum van tijd op grote hoogte, 
prachtig stilstaand en zonder ook maar 
enigszins schuin te hangen.

Dramatisch einde
Die voor mij zo schitterende zomer 
kreeg voor mij echter nog een dra-
matisch einde. Na talloze keren in de 
lucht te hebben gestaan en weer te 
zijn ingehaald, brak bij één van die 
gelegenheden het touw van de vlieger. 
Doordat de wind die dag in de richting 
woei van de spoorbaan, stond onze 
vlieger ook boven en over de spoor-
baan. Toen het touw van de vlieger 
dus afbrak, zagen wij hem dwar-
relend neerkomen in de wijk Nieuw 
Engeland, aan de andere kant van het 
spoor. M’n vader pakte onmiddellijk 
zijn fiets en met mij achterop reed hij 
zo snel mogelijk naar die wijk.
In die wijk aangekomen fietste hij 
diverse keren door de verschillende 
straten, maar nergens een spoor van 
onze vlieger. Zonder vlieger en hevig 
teleurgesteld keerden we uiteindelijk 
naar huis terug. De dagen daarna heb 
ik menig traantje geplengd om het 
verlies van mijn vlieger. In de dagen 
na het verlies van m’n eerste grote en 
echte vlieger was ik dus weer aange-
wezen op het kijken naar de vliegers 
van andere jongens.

Wonder
In de volgende week gebeurde het 
wonder: tot mijn stomme verbazing 
zag ik – aan de andere kant van het 
spoor – opeens mijn eigen vlieger in 
de lucht staan.
Omdat het al na vijven was en m’n 
vader dus al thuis was van z’n werk 
(of misschien was hij op dat moment 

werkloos, wat hij voor de Tweede 
Wereldoorlog in totaal bijna zeven jaar 
is geweest), vloog ik natuurlijk in alle 
staten van opwinding naar binnen om 
het goeie nieuws te vertellen. Buiten 
gekomen stelde Pa vast dat dit zonder 
enige twijfel onze vlieger was, zodat 
hij onmiddellijk z’n fiets pakte en 
met mij achterop als een razende naar 
Nieuw Engeland fietste. Na enig ori-
enteren belandden we in de straat waar 
een wat oudere knul met zijn vader 
stond, het touw in z’n handen waaraan 
aan de andere kant mijn vlieger, in de 
bekende kleuren rood, geel en groen. 
Eerst beweerden vader en zoon dat 
zij die vlieger zelf hadden gemaakt, 
getuige het feit dat de initialen van 
zijn zoon ‘N.W.’ op de bovenkant van 
de vlieger geplakt zouden zitten.

Geïntimideerd
Wie mijn vader heeft gekend, weet 
dat dat bij hem ‘tegen het zere been 
was’! “Nou, zei m’n vader, ik zal je, 
voordat je hem inhaalt, even vertellen 
wat de kenmerken zijn van de vlieger, 
waarvan jij beweert dat hij van jou is. 
Waarmee ik je bewijs dat je die letters 
erop hebt geplakt nadat je hem had 
gevonden. Trouwens, als de vlieger 
niet goedschiks meegaat, dan maar 
kwaadschiks, maar mee gaat ie! Op de 
staande lat zitten namelijk nog resten 
blauwachtig behangselpapier geplakt 
die er niet afgingen.” Nou stond het 
woord ‘onderhandelen’ toch al niet 
in m’n vaders woordenboek. Hij was 
altijd al kortaangebonden en driftig 
en mede door zijn volledige doofheid 
amper in staat te begrijpen wat andere 
mensen te vertellen hadden. Zelfs ik 
begreep op die leeftijd al hoezeer de 
man geïntimideerd was door het zelf-
verzekerde en dreigende optreden van 
m’n vader, want het mag duidelijk zijn 
dat de vlieger mee terug ging, daar-
over kon geen enkele twijfel bestaan!

Gerard Ram
carnero@xs4all.nl

Heerlijk vliegeren tot het touw brak
Midden jaren dertig, ik was 
een jongetje van nauwelijks 
vier jaar, woonde ons gezin, 
op dat moment bestaand uit 
vader, moeder en de kinderen 
Annie, Gerard en Theo, in 
Utrecht in de Landstraat 4. 
Hoewel ik toen dus nog erg 
jong was, zijn mij van die tijd 
toch nog redelijk veel gebeur-
tenissen bijgebleven. Vooral 
van een van mijn grootste 
passies: vliegeren!
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Hij heette Goofy, een lief en grappig 
beest. Als je hem over zijn kruintje 
kriebelde, spinde hij dat het een lieve 
lust had. Toen we een poppenhuis van 
Sinterklaas hadden gekregen, eiste 
Goofy dat helemaal voor zichzelf 
op. Als we hem eruit wilden halen 
om ermee te gaan spelen, krabde hij 
gemeen en hield zich zo zwaar dat 
we hem er alleen met veel moeite uit 
konden tillen. Af en toe ging hij erop 
uit, vooral in het voorjaar, als de kat-
ten uit de buurt krols waren. Dan was 
het ‘s nachts een drukte van jewelste 
in de achtertuinen door het gemiauw. 
Waarschijnlijk heeft Goofy flink bijge-
dragen aan het grote kattenbestand in 
de Betonbuurt.
Op een dag waren we Goofy ineens 
kwijt. Waar we ook zochten, we von-
den hem nergens. Talloze keren liepen 
we de tuin in en riepen ‘poespoespoes’ 
en ‘Goofy waar ben je dan?’ Geen 
reactie. ‘s Avonds, toen we naar bed 
gingen, was hij er nog niet. Na een 
week gaven we de hoop op dat we 
onze kat ooit zouden terugzien. In die 
tijd was een liedje van Wim Sonneveld 
populair. Het ging over Ome Willem, 

wiens kat naar Parijs was geweest. 
Ma zei dat Goofy misschien ook wel 
daar naartoe was gegaan. Maar ja, de 
kat van Ome Willem was weer terug 
gekomen, die van ons bleef weg. Mijn 
moeder beloofde ons, dat, als onze kat 
niet zou terugkomen, we een andere 
zouden krijgen. Dat leek ons wel wat.
Na een poosje vergaten we Goofy, zo 
gaat dat soms. Pa en ma vonden het 
nog een beetje te vroeg al een nieuwe 
kat te nemen. Omdat ons huis nogal 
klein was voor acht mensen, sliepen 
mijn zus en ik beneden in de voorka-
mer op een opklapbed. Op een nacht 
schrok ik wakker van een geluid. Het 
was eng. Ik maakte mijn zus wakker 
en samen luisterden we in het donker 
naar dat onbekende schrapende geluid. 
Van angst doken we onder de dekens 
en hielden elkaars hand vast. We zei-
den tegen elkaar ‘misschien is het wel 
een rat of een inbreker’. Zacht begon-
nen we te roepen om onze moeder die 
boven lag te slapen. “Ma, ma!”, riepen 
we zacht. Onder de dekens, die we tot 
aan onze neus hadden opgetrokken, 
werd het steeds warmer. Het duurde 
eeuwen zo leek het tot we ineens 

iemand van de trap af hoorden komen 
om naar het toilet te gaan. We begon-
nen iets harder te roepen. Wat een 
geluk: ze hoorde ons en kwam in haar 
flanellen bloemetjesnachtpon naar ons 
toe. “Wat is er aan de hand wijffies?”, 
vroeg ze. “We horen een raar geluid”, 
zeiden wij tegelijk. “Nou stil dan”, zei 
ma. “Dan kan ik ernaar luisteren.”

Mattenklopper
Juist toen ze dat had gezegd, hoorden 
we het vreemde krassende geluid 
weer. Ma ging kijken waar het van-
daan kwam. Ze keek onder het bed, 
achter de leunstoel en overal waar ze 
dacht dat er iets kon zijn. “Ik ga buiten 
kijken”, zei ze kordaat nadat ze niets 
zag en nog steeds het geluid hoorde. 
“Nee, niet doen, dat is eng”, riepen 
wij. “Misschien is het een inbreker.”
Ze pakte de mattenklopper uit de kast 
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hiermee een mep totdat hij sterretjes 
ziet!” Zachtjes opende ze de voordeur. 
Wij knepen in elkaars hand van span-
ning. Ineens hoorden we ma verbaasd 
zeggen: “Ach poesie, ben jij het? Wat 
hebben ze met jou uitgespookt? Arm 

beessie, wat zie je eruit zeg!”
Goofy is terug, riepen we blij. We 
sprongen uit bed om het wonder te 
aanschouwen. Opgetogen kwam ma 
de kamer ingelopen met in haar armen 
Goofy. Tenminste... hij leek er heel 
in de verte op, maar ach, wat zag dat 
beest eruit. Zijn roodwitte vacht zat 
vol zwarte klitten en op zijn kop zaten 
talloze krassen. Zijn linkeroortje was 
gescheurd en het meest opvallend was 
zijn dikke rechterpoot met geklonterd 
bloed. Gelukkig had ma nog katten-
brokjes bewaard, want Goofy schrokte 
alles op alsof hij wekenlang niet had 

gegeten. De volgende morgen togen 
we naar de dierenarts die de wonden 
ontsmette en de gehavende poot dik 
verbond. Ha, nu lijkt hij wel op Cas-
sius Clay lachten we. Zo noemden we 
Goofy nog een tijjdje. Waar hij al die 
tijd heeft uitgehangen, is altijd een 
raadsel gebleven. Misschien was hij 
toch wel net als de kat van Ome Wil-
lem naar Parijs geweest.

Bep van den Berg
Amsterdamsestraatweg 699 GG
3555 HD Utrecht

Goofy zag eruit als Cassius Clay
Dierendag is alweer voorbij en hoewel ik zelf geen viervoeters of kwebbelparkiet, noch een cavia 
of goudvis, nee zelfs geen wandelende tak heb, denk ik vaak nog even terug aan vroeger, toen we 
nog een huis vol dieren hadden. Als kind vond ik het wel leuk om, als ik thuiskwam van school, een 
pootje van de hond en een kopje van de kat te krijgen. Over de kat gaat dit verhaal.
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Er was een aantal jaren terug een 
psychologe, Diana van Oort, die het 
wel interessant vond de verhalen van 
verschillende mannen en vrouwen 
van het Utrechtse brandweerkorps op 
te tekenen. Het duurde een hele poos 
voor ze het voor elkaar kreeg de twee 
boeken met de titel ´t Is nooit saai, in 
beperkte oplage, uit te geven. Diana´s 
werk was niet voor niets geweest. Ze 
bracht dagen door op de kazernes en 
vatte de interviews met de brandweer-
mannen en -vrouwen op indrukwek-
kende manier samen.

Ik merkte aan Cor dat hij tijdens het 
lezen van het boek steeds stiller werd 
en af en toe hoorde ik hem zijn neus 
snuiten. Ik vroeg of het hem raakte. 
“Meissie”, zei hij, “ik besef nu pas wat 
ik in die jaren heb meegemaakt. Als 
het alarm ging, konden we niet anders 
doen dan gáán, uitrukken, redden wat 
er te redden viel. We moesten ver-
trouwen op elkaar, ook al had je een 
hekel aan iemand, je moest sámen die 
brand in. We hielden ons groot voor 

de ander als we terug kwamen van een 
nare klus, waarbij doden of gewonden 
waren gevallen. Je moest vooral niet 
laten merken dat het je slapeloze nach-
ten bezorgde. Nu lees ik dat andere 
collega´s hetzelfde doormaakten, maar 
het ook verzwegen. Dat sommigen 
een burn out hadden, thuis zaten, maar 
uit schaamte niet naar een psycholoog 
wilden. Stel dat een ander hoorde dat 
´Piet´ thuis zat, omdat hij een ongeluk 
of, dat gebeurde ook, het pesten op 
de kazerne niet kon verwerken. Dan 
was je toch een mietje! Kijk hier, lees 
maar, die collega kreeg ook de ril-
lingen over z´n rug als er een melding 
was van een ongeluk in zijn straat. 
Het eerste waar hij aan dacht…. Als 
het mijn kind maar niet is. Dat had ik 
óók!´

Er was herkenning, het besef dat die 
stoere collega´s naast hem met precies 
dezelfde emoties worstelden!

Cor sportte veel in de periode dat hij 
brandweerman was. Niet alleen om 

zijn conditie op peil te houden, maar 
óók om zijn hoofd leeg te maken. Hij 
fietste op zijn racefiets, liep hard, de 
kilometers opgeteld misschien wel van 
hier tot Tokio en gaf ook nog sportles. 
Ik dacht weleens: ´Waar haalt hij de 
energie vandaan?’ Nu besef ik steeds 
meer dat het een soort van overleven 
is geweest, hij moest de narigheid 
kwijt. Rennen, rennen, rennen, bewe-
gen, weg met die ellende.

Hij ging brandveiligheidvoorlichting 
geven, mensen waarschuwen voor de 
gevaren in en rond het huis, want Cor 
had gezien wat er kon gebeuren als het 
mis ging. Hij ging er helemaal voor, 
gedreven als altijd.
“Jochie, maak je toch niet zo druk”, 
zeiden collega´s vaak tegen Cor. Maar 
hij deed het wel, hij kon niet anders. 
Nu komt het verwerken toch nog. Na 
al die jaren rennen en vliegen, redden 
en zorgen. Er zijn plekken op zijn ziel, 
die hij er met geen mogelijkheid uit 
rent of fietst. Gebeurtenissen die hij bij 
de brandweer heeft meegemaakt die 

hij nu pas gaat vertellen. Hij hield het 
voor zich om ons, zijn gezin, er niet 
teveel mee te belasten. We kochten 
nog twee boeken voor onze twee 
dochters en gaven ze op Vaderdag.

Een cadeau van hun vader met een 
boodschap.

Lees maar en begrijp waarom jullie 

vader zo zuinig op jullie is!

Met zo´n reddende engel in huis voel 
ik me echt een 
geluksvogel!

Irene Kraaijen-
hagen

 

Het besef
Mijn man Cor, opa Cor, brandweerman Cor, is al een aantal jaren uit de actieve dienst bij de brand-
weer. Het kostte hem ontzettend veel moeite los te komen van het leven dat hij bijna 45 jaar 
geleefd had. Van de jaren dat wij getrouwd zijn was hij een derde deel, dus 15 jaar, niet thuis. Zijn 
tweede huis was de brandweerkazerne waar hij werkte, at en sliep.
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• Film: 8mm, 9.5mm, 16mm en 35mm, in SD, HD, 2K of 4K met "wetgate" of restauratie;
Standaard inclusief magnetisch of optisch geluid; 

• Video: VHS, VHS-C, S-VHS, Betamax, V2000, Hi-8, MiniDV, Digital8, 8mm.
Tape reparatie en tape cleaning behoren ook tot de mogelijkheden;

• Audio: bandrecorderspoel, LP, cassetteband, DAT, minidisk en CD.
Aanwezige ruis, tikken en andere oneffenheden worden geminimaliseerd.

                        www.filmscanning.nl

• Reeds afgedrukte foto’s en (ansicht)kaarten;
• Dubbelzijdig scannen in een zeer hoge kwaliteit is mogelijk;
• Zowel naar JPG als naar TIFF, resolutie in overleg;
• Afbeeldingen worden standaard gecropt voor het meest ideale resultaat;
• Andere vormen van nabewerking of (kleur)correcties zijn in overleg mogelijk.

                         www.fotoscanning.nl

• Ingeraamde 35mm (kleinbeeld) dia’s (andere formaten in overleg);
• Zowel kunststof, kartonnen als glas raampjes;
• Scannen naar JPG of TIFF, resolutie in overleg;
• Afbeeldingen worden standaard gecropt voor het meest ideale resultaat;
• Andere vormen van nabewerking of (kleur)correcties zijn in overleg mogelijk.

                            www.diascanning.nl

• 35mm negatieven op strook;
• Andere formaten of losse negatieven in overleg;
• Zowel naar JPG als naar TIFF, resolutie in overleg;
• Afbeeldingen worden standaard gecropt voor het meest ideale resultaat;
• Andere vormen van nabewerking of (kleur)correcties zijn in overleg mogelijk.

                            www.negatiefscanning.nl

• Traditionele fotoalbums, inclusief kaarten, tekeningen, etc;
• Maximale afmeting die verwerkt kan worden: 58cm (h) x 38cm (b);
• Fotoalbums worden op speciale archiefscanners gedigitaliseerd;
• Standaard naar JPG, 600 dpi (andere opties in overleg);
• We kunnen zowel gecropte pagina’s als foto’s opleveren.

                            www.fotoalbumscanning.nl

Locatie Nieuwegein
Ravenswade 54bis
3439 LD Nieuwegein
T: 030 - 267 97 20
E: nieuwegein@filmscanning.nl

Locatie Rotterdam
Schiedamsedijk 77
3011 EM Rotterdam
T: 010 - 214 12 20
E: rotterdam@filmscanning.nl

Locatie Amsterdam
Parnassusweg 205
1077 DG Amsterdam
T: 020 - 673 00 67
E: amsterdam@filmscanning.nl

Wilt u deze dierbare herinneringen graag herbeleven, organiseren, delen 
en bewaren voor toekomstige generaties? Aarzel niet en maak gebruik 
van onze services. Wij digitaliseren uw filmspoelen, videotapes, 
audioformaten, foto’s, dia’s, negatieven en traditionele fotoalbums naar 
USB-stick of HDD (evt. CD/DVD)  of ieder gewenst multimedia formaat.
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audioformaten, foto’s, dia’s, negatieven en traditionele fotoalbums naar 
USB-stick of HDD (evt. CD/DVD)  of ieder gewenst multimedia formaat.

UW DIERBARE HERINNERINGEN DIGITAAL
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Tot ziens in 
Nieuwegein

Filmscanning.nl  Ravenswade 54a  3439 LD Nieuwegein 
030-2679720        nieuwegein@filmscanning.nl

Uitvaartverzorging
“Dillema”

Een stijlvolle uitvaart is onze zorg
Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Rouwcentrum
Drilleveld 25

3431 ES  Nieuwegein

Astrid Dillema van Staa
030 - 2947242
06-51559149

www.uitvaartdillema.nl
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ieder detail met u bespreken en uitleg geven over 
de mogelijkheden.

Mocht u bijzondere wensen hebben qua vorm, 
kleur of soort bloem dan zullen wij ons uiterste 
best doen dit waar te maken.

https://rouwwerk-utrecht.nl/

Daarnaast is zij er bij condoleances en ook bij het 
afscheid nemen, vaak op de avond voorafgaande 
aan de uitvaart. Zij weet welk verdriet er is bij 
een overlijden en zij weet waarom je juist op zo’n 
moment behoefte hebt aan gewone menselijke 
warmte. Eenvoudig je natte jas aanpakken, een 
kopje koffie voor je neerzetten, je de doos met tis-
sues aanreiken. Een huilend kind een snoepje laten 
uitkiezen. Je het gevoel geven, dat je je wat betreft 
de uitvaart nergens zorgen over hoeft te maken.

Ervaringen van nabestaanden: PCB luistert tussen 
de regels door. We konden veel zelf doen, maar 
ze waren er als we ze nodig hadden. Het was een 
uitvaart die bij ons paste. 

PCB Uitvaartzorg 030-2622244
www.pcbuitvaartzorg.nl 
info@pcbuitvaartzorg.nl

Rouwstukkenspecialist Afscheid. Een mensenleven  waardig
Welkom bij Tom den Daas, Uw rouwwerk en 
rouwstukken specialist. Bij het overlijden van een 
dierbare komt er veel op u af. U moet ontzettend 
veel regelen en keuzes maken en u wilt afscheid 
nemen op een wijze die recht doet aan uw band 
met de betrokkene.

Ons ervaren team staat u graag te woord bij uw 
keuze voor een rouwarrangement. Tijdens een 
persoonlijk gesprek kunnen wij uw wensen in 

Wij van PCB Uitvaartzorg zijn allemaal zeer betrokken bij de nabestaanden. Eén 
van ons is onze gastvrouw Connie. Zij zwaait dagelijks de scepter in ons Uitvaart-
centrum op de Donaudreef en zij vervult op de achtergrond al die onmisbare taken 
die in de organisatie zo nodig zijn. 

U Centraal biedt een gratis bijeenkomst ‘Financi-
en na overlijden partner’ aan. In 2,5 uur tijd krijgt 
u informatie over erfrecht, toeslagen, belasting-
aangifte, diverse regelingen en bespaarmogelijk-
heden. De bijeenkomsten worden meerdere keren 
per jaar gehouden in de binnenstad van Utrecht.
Vragen die worden behandeld zijn: Hoe moet ik 
met de nalatenschap omgaan. Kan ik gemaakte 
kosten aftrekken. Maar ook hoe ziet mijn financië-
le plaatje eruit na deze verandering in mijn leven? 
Zijn er posten waarop ik geld kan besparen? Zijn 
er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom? De 
bijeenkomst wordt gegeven door een medewerker 
van U Centraal, samen met een advocaat erfrecht.

De bijeenkomsten Financiën bleken het afgelopen 
jaar een groot succes. Deelnemers zijn blij dat 
zij goed geïnformeerd zijn. Zij melden achteraf: 
“Complimenten voor de bijeenkomst, ik heb het 
fantastisch gevonden. Ik heb er veel aan gehad, 
het was net dat steuntje in de rug.” of “Helder, 
bedankt! Ook goed op concrete vragen antwoord 
gekregen.”

U Centraal geeft ook bijeenkomsten financiën bij: 
ontslag, arbeidsongeschiktheid, ziek zijn bij de 
werkgever, scheiding, pensioen, 18 jaar worden.
Meer informatie en aanmelden: ga naar www.u-
centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel met 06 
– 23 33 58 93.

Bijeenkomsten Financiën bij 
veranderingen in uw leven
Heeft u te maken met een grote verandering in uw leven? Denk bijvoorbeeld aan 
het verliezen van een partner. Dan krijgt u meestal ook te maken met grote finan-
ciële veranderingen. Wat moet u nu allemaal regelen? Hoe gaat u zelf uw finan-
ciën bij houden en hoe voorkomt u dat u eventueel in de schulden terechtkomt?

Prinsseselaan 1 A
3583 GZ Utrecht
030 2516400

rouwwerk
utrecht.nl

www.rouwwerk-utrecht.nl
info@tomdendaasbloemen.nl
www.tomdendaasbloemen.nl

Gratis bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht
 

Voorkom financiële problemen
als gevolg van overlijden partner

Meer informatie en aanmelden?  
Ga naar

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

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

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

| Overlijden partner | 18 worden | Met gratis U Map

Als u uw partner of andere dierbare heeft verloren / gaat verliezen kan het moeilijk zijn om tijd 
en aandacht vrij te maken voor financiële zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal 
geregeld worden en hoe voorkomt u financiële problemen? Als u hierbij behoefte heeft aan een 
steuntje in de rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst Financiën 
na overlijden partner volgen bij U Centraal. Ook geeft een advocaat tips en voorlichting over 
erfrecht. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdagmorgen 27 november in het Centrum
van Utrecht. 

27 november 

In de periode vlak na het overlijden is het soms moeilijk 
om de gedachten goed op een rij te krijgen. Dan is het 

goed als er iemand is die u zaken uit handen kan nemen, 
zonder de regie over te nemen. Omdat u van ons meer 
mag verwachten dan alle tijd en rust, beschikken wij 

over het Keurmerk Uitvaartzorg.

Dag en nacht bereikbaar voor directe hulp 
na overlijden 030-262 2244. Donaudreef 25

3561 EL Utrecht
030-262 2244

Donaudreef 25

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Afscheid. 
Een mensenleven 

waardig.
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Sinds 2004 is Martin uitvaartverzorger 
en sinds 2011 zelfstandig ondernemer 
in de provincie Utrecht. In 2013 won 
hij de Award ´Beste jonge onderne-
ming van het jaar´ in Vijfheerenlan-
den.
De afgelopen jaren heeft het bedrijf 
een gezonde groei doorgemaakt. In 
2015 is het bedrijf uitgebreid met 
twee collega’s: Machteld Detmers en 
Désirée Huis in ‘t Veld – Heinink.
In 2016 is Marlice van Dijk het team 
komen versterken en per september jl. 
Amber Florie. Beiden hebben ervaring 
opgedaan bij een uitvaartonderneming 
uit de stad Utrecht.

Op 2 september jl. hebben Martin 
en Désirée het uitvaartcentrum van 
Monuta in Vianen overgenomen. De 
nieuwe naam is Uitvaarthuis Vianen. 
In het huiselijk ingerichte pand kun-

nen condoleances en uitvaartdiensten 
worden gehouden.
Daarnaast is er een 24-uurs familieka-
mer waar een overledene kan blijven 
tot de uitvaart. Nabestaanden kunnen 
er met een eigen sleutel naar binnen, 
zonder daarvoor een afspraak te 
maken of voor ieder bezoekje extra te 
moeten betalen.
Alle faciliteiten van het Uitvaarthuis 
zijn voor iedere familie te gebruiken, 
ook als de uitvaart door een andere 
uitvaartondernemer wordt uitgevoerd.

Door uitbreiding van ons team zijn we 
nog breder inzetbaar in de provincie 
Utrecht. U kunt contact met ons opne-
men voor een voorgesprek of om een 
overlijden te melden.
Wij staan voor u klaar vanaf het eerste 
contact. We regelen in goed overleg 
de laatste verzorging, het opstellen 
en verzenden van de rouwkaart, de 
condoleance en begeleiden u tijdens 
de uitvaart.
Samen geven we de juiste vorm aan 
het afscheid.

Amber: 
Een afscheid met gevoel… woorden 
die u bij Martin Hendericks Uitvaart-
verzorging regelmatig tegenkomt. En 
hóe de uitvaart dan wordt vormgege-
ven, is voor iedereen weer anders.
Samen met u ga ik op zoek naar die 
zaken die bij leven betekenisvol waren 
om zo, ondanks het verdriet, de liefde 
voor uw dierbare tot uiting te brengen 
tijdens het afscheid.

Desiree: 
Met regelmaat hoor ik “Jeetje, werk 
jij in de uitvaart?” Ja en al 4,5 jaar 
met heel veel passie en toewijding. 
Het is zo waardevol en dankbaar werk 
families te mogen begeleiden na het 
overlijden van hun dierbare.
Geen familie is hetzelfde… geen 
uitvaart is hetzelfde… dat maakt het 
zo bijzonder.

Machteld: 
Ruimte geven aan wat er is, aan wat 
ontstaat, aan verhalen van vroeger en 
van nu. Luisteren, ook naar wat er niet 
gezegd wordt.
Voor mij als uitvaartbegeleider is dit 
een essentieel vertrekpunt, zodat ieder 
kan bijdragen en het afscheid ten volle 
kan beleven.

Marlice: 
Sinds 2002 ben ik uitvaartbegeleider 
in Utrecht. Rustig en stap voor stap 
probeer ik nabestaanden voor te berei-
den en te ondersteunen om de uitvaart 
van hun dierbare zo passend en per-
soonlijk mogelijk te laten verlopen.
Dat het belangrijk is om op een troost-
rijke en liefdevolle uitvaart terug te 
kijken heb ik onlangs als dochter ook 
zelf ervaren.

Martin: 
Na mijn ervaringen bij het overlijden 
van verschillende familieleden en 
vrienden besloot ik uitvaartbegeleider 
te worden. Naast de uitvaarten, hou ik 

mij binnen het bedrijf bezig met veel 
andere zaken.
Want ook nazorg, maatschappelijke 
betrokkenheid en verantwoording zijn 
voor ons van belang.

Zo organiseren wij onder andere vier 
keer per jaar ´Wandelen in Rouw´ en 
zijn wij een project ´Samen (leren) 
Koken´ gestart voor mensen die hun 
partner hebben verloren. Daarnaast 
initiëren we jaarlijks ´Lichtjes in de 
Duisternis´, een herdenkingsavond op 
de Algemene Begraafplaats Vianen.
Het is zo bijzonder dit alles te mogen 
doen, ik hoop het nog jaren te kunnen 
voortzetten.

Martin Hendericks Uitvaartverzorging 
en Uitvaarthuis Vianen zijn geves-
tigd aan de Sparrendreef 8, 4126 XX 
Vianen.
Telefoonnummer voor informatie of 
meldingen 0347-326128.
www.mhuitvaartverzorging.nl

 

Martin Hendericks Uitvaartverzorging Utrecht
Martin Hendericks werd in 1964 in Chicago (USA) geboren uit Nederlandse ouders. In 1970 keerden 
zij terug naar Nederland waar zijn ouders een schoonmaakbedrijf zijn gestart dat vooral actief was 
voor de Jaarbeurs. Martin groeide op in Utrecht en Nieuwegein.

Martin Hendericks
Uitvaartverzorging

Sparrendreef 8, 4132 XX Vianen

info@mhuitvaartverzorging.nl  |  www.mhuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar op: 

0347 326128

Betrokken bij 
uw afscheid

Marlice  Désirée  Martin  Amber  Machteld
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  “Wie dan leeft, wie dan zorgt” wordt 
weleens gezegd. Toch kan het leven 
van een achterblijvende partner na 
een overlijden, los van alle verdriet 
en rouw, door het ontbreken van een 
testament op een regelrecht drama 
uitlopen. Door diverse wetswijzigin-
gen in de afgelopen decennia, is het 
vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met 
het opstellen van een testament, weten 
mensen vooraf al precies waar ze aan 
toe zijn wanneer een dierbare weg-
valt”, zegt Dennis Koopman.

     Vermogen 
“Bij verhalen over testamenten, 
erfenissen en nalatenschappen wordt 
onterecht vaak gedacht dat het iets 
is voor vermogende mensen’’, gaat 
Dennis Koopman verder. “Binnen de 
huidige generatie vijftigplussers heeft 
dan misschien niet iedereen een kapi-
taal in geld op de bank opgebouwd, 
een groot deel heeft wel een eigen 
huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook 

dat is vermogen waarover (eventueel) 
erfbelasting verschuldigd is”.

  In de wet is inmiddels geregeld dat bij 
overlijden van één van de ouders, de 
overblijvende ouder en de kinderen 
samen erven. De langstlevende ouder 
is eigenaar van alle eigendommen en 
de kinderen zijn weliswaar erfgenaam, 
maar krijgen nog niets in handen. Ze 
krijgen een soort tegoedbon op de 
overblijvende ouder.

     Blauwe envelop 
Aan de hand van een simpel reken-
sommetje legt Dennis Koopman 
uit dat bij het ontbreken van een 
testament, het overlijden van een 
partner tot een fi nancieel drama voor 
de achterblijvers kan leiden. “De nog 
levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, 
maar deze ouder moet de erfbelasting 
over de erfdelen van de kinderen al 
wel direct afrekenen. Zo’n acht maan-
den na het overlijden van een partner 

ligt de blauwe envelop op de deurmat. 
Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die 
erfbelasting betalen?”
Dennis Koopman kent meerdere 
voorbeelden van mensen die hierdoor 
in fi nanciële moeilijkheden zijn 
gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn 
te voorkomen door het opstellen van 
een testament. Maar je moet het wel 
even doen.”

   Grote stap 
Vreemd genoeg is het maken van een 
afspraak bij een notaris voor veel 
mensen nog een erg grote stap. Dat 
ziet Dennis Koopman ook. “Mensen 
vrezen vaak dat het ze handenvol 
geld gaat kosten of dat de materie erg 
ingewikkeld is. En nadenken of praten 
over een testament is ook niet de leuk-
ste bezigheid die je kunt bedenken, 
dus schuiven ze het opstellen van een 
testament voor zich uit. Soms té ver.”

Testamentenplan heeft daarom in 
samenwerking met de notaris in de 
regio een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoon-
lijke wijze een testament kan worden 
opgesteld. Bovendien blijven de 
kosten inzichtelijk en relatief laag. 
Dennis Koopman komt bij u thuis om 

de wensen en verzoeken op te tekenen 
en laat aan de hand van een voorbeeld 
zien wat de mogelijkheden zijn. De 
kosten zijn niet hoger dan wanneer 
u rechtstreeks naar de notaris gaat. 
Omdat de notaris minder werk heeft, 
brengt hij minder kosten in rekening. 
Dennis Koopman begeleidt u in het 
gehele proces tot aan de onderteke-
ning bij de notaris.

 Levenstestament 
Naast een gewoon testament, dat pas 
na een overlijden in werking treedt, 
kan ook een levenstestament fami-
liedrama’s voorkomen, legt Dennis 
Koopman uit.

  “Stel, één van de partners wordt 
wilsonbekwaam, dan is het niet 
vanzelfsprekend dat de ander zonder 

meer kan beschikken en beslissen 
over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig bij leven 
samen een volmacht vast te leggen in 
een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op 
uitdraaien dat de partner van iemand 
die bijvoorbeeld door ziekte wilson-
bekwaam is geworden ineens voor 
alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

       Kosten 
“De kosten van het opstellen van een 
testament wegen niet op tegen de las-
ten die mogelijk anders voor rekening 
van nabestaanden en partners komen”, 
zegt Dennis Koopman tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er 
mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.”

    Dennis Koopman komt kosteloos 
en vrijblijvend bij u thuis om het 
belang van een actueel testament en 
levenstestament toe te lichten aan de 
hand van uw eigen situatie. Voor een 
afspraak kunt u contact opnemen per 
telefoon, mail of via de website.

      Driebergen-Rijsenburg
www.testamentenplan.nl
dennis@testamentenplan.nl
06 – 23 619 213     

Testament kan veel familieleed voorkomen en geld besparen
  Er ontstaan geregeld misverstanden over de verdeling van een 
nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. Het 
merendeel van de mensen denkt dat de afwikkeling van een 
erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt erfrechtplanner Dennis Koopman van Testa-
mentenplan. Volgens hem kan het opstellen van een testament 
mensen veel familieleed en geld besparen.  

Woningontruiming CVS biedt praktische hulp bij de woningontruiming 
én afwikkeling wanneer de laatst levende ouder of een ander 
alleenstaand familielid komt te overlijden of moet verhuizen naar een 
verpleeghuis in de regio Zuid-Holland/Utrecht. 
CVS verzorgt de gehele ontruiming van de woning, zorgt voor 
oplevering aan de opdrachtgever of aan de woningbouwvereniging en 
neemt veel werk uit handen van de familieleden/nabestaanden. 

Woningontruiming CVS zorgt voor een verantwoordelijke werkwijze, 
wij bieden volledige privacy, werken volgens vooraf vastgelegde 
afspraken en overleggen met familieleden. Daarnaast streven wij 
ernaar zo milieuvriendelijk mogelijk te werken door bruikbare spullen 
uit de inboedel voor hergebruik aan maatschappelijke instellingen aan 
te bieden, uiteraard in goed overleg met de familie.

Voor meer info zie:
www.woningontruiming-CVS.nl

Of bel voor een vrijblijvende offerte
tel. 085 4014 491

UITVAARTVERZORGING MIDLAND ZORGT 
VOOR EEN PERSOONLIJK AFSCHEID!

Uitvaartverzorging Midland is een begrip in de regio 
Utrecht. “We worden vaak gevraagd om auladiensten te 
begeleiden ter nagedachtenis aan overledenen die wel 
gelovig waren, maar geen aansluiting meer hadden bij een 
kerk”,  zegt Henriëtte Verweij, die voornamelijk het ad-
ministratieve gedeelte van het bedrijf voor haar rekening 
neemt. ,,Mijn man en ik zijn kerkelijk meelevend. Voor 
een ieder maken wij een afscheid op maat en verzorgen wij 
een persoonlijke dienst ongeacht geloofsovertuiging.”

René en Henriëtte Verweij weten uit ervaring dat geen 
mens hetzelfde is en dat betekent dat elke uitvaart uniek 
is. ,,De persoonlijke en oprechte aandacht van het eerste 
contact tot en met de nazorg stellen de nabestaanden zeer 
op prijs”, zegt René Verweij gemeend. ,,Ons werk zit er pas 
op, wanneer de familie na de plechtigheid de begraafplaats 
of de aula van het crematorium verlaten heeft. De nazorg 
bieden wij kosteloos aan. Binnen enkele weken na de 
uitvaart neemt onze nazorgconsulente Mariëlle Terstegen 
van Nunazorg contact op met de nabestaanden om te 
vragen hoe het gaat. Zij biedt vervolgens steun en waar 
nodig advies en hulp aan tot een jaar na de uitvaart, mocht 
dat nodig zijn.”

Uitvaartverzorging Midland organiseert wederom in het 
Dorpshuis XXL in de Oranje Nassaustraat 31 te Benschop 
op 9 november om 19.30 uur een herdenkingsavond 
voor degenen die stil willen staan bij een overleden 
dierbare. Elk najaar nemen de uitvaartondernemers René 
en Henriëtte Verweij dit initiatief. Een ieder is daarbij 
welkom ongeacht, door wie de uitvaart verzorgd is. 
De muzikale begeleiding is ook dit keer in handen van 
gospelkoor El Shaddai en soliste Eline van Os. Er zijn 
herdenkingsmomenten, waarbij de naam van uw dierbare 
genoemd kan worden, indien u dit wenst. Na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Voor 
aanmelden en andere vragen kunt u 
contact opnemen met René Verweij via 
info@uitvaartverzorgingmidland.nl of 
telefonisch 06-53536888.

T. 06-53536888
E. info@uitvaartverzorgingmidland.nl
I. www.uitvaartverzorgingmidland.nl
Uitvaartverzorging Midland
Benedeneind Noordzijde 458
3405 CE Benschop

Voor Uitvaartverzorging Midland zijn de begrippen persoonlijk, respectvol, meelevend 
en zorgvuldig belangrijke aspecten, die bij een begrafenis of crematie horen. René 
Verweij en zijn vrouw Henriëtte – samen het gezicht van de in Benschop gevestigde 
onderneming - zetten zich maximaal in om te zorgen voor een waardig afscheid.
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mogelijk. De boer-
derij is sfeervol, 
waar een klein of 
een groot afscheid 
kan plaatsvinden. 
Uitvaartcentrum 
Leidsche Rijn: een 
monument met 
moderne mogelijkheden voor iedere portemonnee. 
www.uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

Kom naar de Lichtjesavond “voor wie steekt u 
een kaarsje aan” op 1 november om 19.15 uur in 
boerderij De Hoef, Hogeweide 6 Utrecht. Ieder-
een is welkom.

Tijdens ons leven leggen we allerlei bijzondere 
momenten vast op een grote diversiteit aan ‘dra-
gers’. Denk daarbij o.a. aan foto, dia, geluidsband, 
film of video. Helaas zijn we er inmiddels wel 
achter dat dit niet voor de eeuwigheid is. De ge-
noemde materialen zijn, net als wij zelf overigens, 
onderhevig aan verval. Ook hiervoor geldt dat de 
ouderdom met gebreken komt: foto’s verkleuren, 
dia’s vervagen, films worden aangetast door azijn-
zuur en video’s spelen moeizaam af of verliezen 
hun magnetische informatie waardoor het beeld 
slecht of zelfs niet meer zichtbaar is. Vaak het 
enige beeldmateriaal dat er nog is van uw ouders, 
partner of misschien uw kind ! Dit materiaal gaat 
verloren als er niet tijdig wordt ingegrepen. Film-
scanning.nl biedt oplossingen om dit verval tegen 
te gaan. Het in Nieuwegein gevestigde bedrijf is 
al bijna 30 jaar gespecialiseerd in het digitaliseren 
van de meest uiteenlopende ‘archiefdragers’, zo-
als nagenoeg alle soorten filmspoelen, videoban-
den, audiocassettes en banden, (glas)negatieven, 
dia’s, foto’s en fotoalbums. De specialisten van 
Filmscanning.nl maken van de genoemde forma-
ten een digitaal bestand (of evt. een CD of DVD). 
Hierdoor wordt voorkomen dat de kwaliteit nog 
verder achteruit gaat en daarnaast is het zelfs mo-
gelijk beeldverbetering toe te passen in bepaalde 
gevallen. Een groot voordeel van het digitale 
beeldmateriaal is verder dat het moeiteloos met 
andere familieleden gedeeld kan worden (zelfs als 
deze aan de andere kant van de wereld wonen). 
Zo kunnen bijvoorbeeld de mooie trouwfoto’s uit 

het album van uw ouders moeiteloos ‘gedeeld’ 
worden met die ene oom in Canada of de dochter 
in Australië. Of kunt u eindelijk de trouwfilm van 
Opa & Oma bekijken via een USB-stick recht-
streeks op uw HD televisie.
Tegenwoordig weten mensen Filmscanning.nl 
ook te vinden als er nog digitale afbeeldingen of 
filmfragmenten gemaakt moeten worden voor de 
uitvaartceremonie. Dergelijke verzoeken worden 
veelal binnen enkele uren naar de nabestaanden 
gemaild, zodat die verder kunnen met de voorbe-
reiding van het afscheid van hun dierbare.

Bezoek Filmscanning.nl in Nieuwegein
Ravenswade 54a,
bel 030-2679720
mail: nieuwegein@filmscanning.nl

 

Geen cake maar eigen gebakken appeltaart Laat uw dierbare herinneringen 
niet verloren gaan!Oma hield van eigen gebakken appeltaart. In haar 

uitvaartwensenformulier heeft ze dit duidelijk 
aangegeven dat ze dit ook wil bij haar afscheid. 
Een van haar kleindochters heeft van oma ap-
peltaart leren bakken. Dit is dus een kleine wens 
die in een uitvaartwensenformulier kan staan. 
Mevrouw heeft dus nagedacht over haar uitvaart 
en dit besproken met haar familie. Heel belangrijk 
voor iedereen; wat zijn uw wensen, welke mo-
gelijkheden zijn er en is het financieel geregeld. 
Ons uitvaartcentrum Leidsche Rijn is gevestigd 
centraal in Utrecht. Het is een monumentale 
boerderij, waar u alle tijd krijgt om afscheid te 
nemen. Ook de uitvaartwensen van koffiedrinken 
met eigen gebakken appeltaart of samen te eten is 

locaties (voornamelijk buurtcentra) 
in en rond Utrecht organiseert. Ieders 
verhaal krijgt bij ons de ruimte, kennis 
en inzicht worden verdiept en we rei-
ken handvatten aan om het leven weer 
op te pakken.

Zo is er bijvoorbeeld elke laatste zondag van de 
maand in café Averechts (Vogelenbuurt) een Café 
Tröst waar aan de hand van een thema gesprek-
ken worden gevoerd met lotgenoten. Er worden 
regelmatig workshops gegeven (dans, beeldend, 
muziek) en er zijn lezingen en wandelingen. Ook 
werken we voor grotere evenementen samen met 
andere organisatie, zoals Humanitas en diverse 
bibliotheken.
Wil je meer weten? Kijk dan op onze website: 
www.trost.nl. Er is een filmpje te vinden waarin 
je kennis maakt met een aantal deelnemers en 

vrijwilligers. Ook vind je er de agenda met alle 
activiteiten die binnenkort plaatsvinden.

Themadag Omgaan met rouw en ver-
lies
Op de dag van Allerzielen, zaterdag 2 november, 
organiseert TrösT samen met Humanitas en de 
Centrale Bibliotheek Utrecht voor de tweede keer 
een themadag rond rouw en verlies. Wat verstaan 
we onder rouw, hoe gaan we om met herinnerin-
gen aan overledenen? Er is een rijk aanbod van 
workshops en presentaties waarbij je met andere 
nabestaanden in gesprek kunt komen. Het doel 
is om met troost en inspiratie weer naar huis te 
gaan. Bekijk het hele programma op www.biblio-
theekutrecht.nl/allerzielen.

TrösT: een ontmoetingsplaats voor 
iedereen die met verlies te maken heeft
De dood maakt onmiskenbaar deel 
uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt 
iedereen ermee te maken; het sterven 
van een ouder, partner, kind, familie-
lid of vriend. Verlies van een dierbare 
raakt intens aan je eigen leven. Maar 
in onze samenleving is aandacht voor 
rouw en verlies niet vanzelfsprekend. 
Terwijl deze aandacht juist zo helend 
en voedend kan zijn. Stichting TrösT 
bestaat uit een groep enthousiaste en 
gedreven vrijwilligers die een breed 
aanbod van activiteiten op diverse 

Uw uitvaart-
verzorging

in goede 
handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

Allerzielen
Omgaan met 
rouw en verlies

Presentaties

Boekadvies

Centrale Bibliotheek
Zaterdag 2 november
10.00 - 17.00 uur

W
ork

sh
ops

Lezingen

Collegezaal Laboratorium Stiltekamer Plein 3

10.00

10.00 - 16.00

Doorlopend:

Muziektafel

Boekentafel

Informatie over 
Humanitas

Informatie over 
Stichting TrösT

10.15 - 11.45

Ik weef jou
Schrijfworkshop

Mariken Ploos van 
Amstel

10.30

10.45 - 11.45

Een tuintje op mijn 
buik

Leonie Brinks

11.00 11.00 - 11.45
Rouwen tussen  

eb en vloed
Anne Remijn11.30

12.00

12.15 - 13.45

Hoe rouw je op je 
eigen manier
Lize Nijenhuis

12.30 12.30 - 13.45

Hoe gaan  
kinderen om  

met rouw
Marcel van Dijk

12.45 - 13.45

Knutselworkshop 
voor kinderen

Lyanne Holterman

13.00

13.30

14.00

14.15 - 15.45

Boekbespreking 
Karin Kuiper

Je mag mij altijd 
bellen

14.30

15.00

15.30

16.00 16.00 - 17.00

Waargebeurd!
Verhalen over 

Rouw en verlies

16.30

17.00

Rouw en verlies 2019

Alle activiteiten zijn op de 3e etage.
Reserveren is gewenst.
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IEDER AFSCHEID MAKEN WE ZO UNIEK EN BIJZONDER ALS DE PERSOON ZELF 

Transparante kosten
Nooit fi nanciële
verrassingen 
achteraf

Barbara Voorzorg
Steun in uw laatste 
levensfase

Bij Barbara vinden wij heldere afspraken heel normaal, 
net als transparantie over de totale kosten van een 
uitvaart. Daarom is onze tarievenlijst ook gewoon via 
onze website in te zien en te downloaden. U kunt bij 
ons ook gerust geheel vrijblijvend om een indicatie 
van de kosten vragen.

Soms komt een overlijden niet onverwachts, en wilt 
u er op voorbereid zijn. Onze Barbara uitvaart-
zorgverlener biedt u voorzorg, om u en uw naasten 
voorafgaand aan een uitvaart te ondersteunen en te 
ontlasten. Zodat u met een gerust gevoel het afscheid 
tegemoet kunt gaan.

Keurmerk 
Uitvaartzorg
Verzekerd van zekerheid
Het Keurmerk Uitvaartzorg staat garant 
voor zes zekerheden. Heldere afspraken, 
transparante tarieven en een professio-
nele organisatie met bekwame mensen 
maken daar deel van uit. Dit keurmerk 
geeft u de zekerheid dat u bij Barbara 
Uitvaartverzorging voor, tijdens en na 
uw uitvaart in goede handen bent.

Alles over de Zes Zekerheden leest 
u op www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Barbara Afscheidssuite
De geborgenheid van thuis
Afscheid nemen met dezelfde geborgen-
heid als thuis. Onze speciale afscheids-
suite in Utrecht is een stijlvol ingericht 
appartement waar de overledene in een 
aparte kamer wordt opgebaard. U kunt 
er elk uur van de dag terecht om met 
familie en vrienden afscheid te nemen.

Samen herdenken
Verdriet gezamenlijk 
verwerken
Meerdere keren per jaar organiseert 
Barbara speciale herdenkingsmomenten. 
Daar kunt u in het samenzijn van vele 
anderen uw dierbaren herdenken, met 
de steun van alle Barbara medewerkers. 

Kinderuitvaarten
Alle emoties komen samen
Een kinderuitvaart is iets heel bijzonders, 
waarbij intense emoties samenkomen. 
Van enorm verdriet van ouders en familie 
tot samen herinneringen creëren met 
broertjes en zusjes, vriendjes en vriendin-
netjes. Onze ervaren uitvaartbegeleiders 
helpen en ondersteunen ouders en 
families stap voor stap door het gehele 
afscheids- en verwerkingsproces.

Meer over kinderuitvaarten leest 
u op www.kinderuitvaart.nl

FC Utrecht Uitvaart
 De club is deel 
 van je leven
Is FC Utrecht een deel van je leven? Wil je 
de club daarom ook deel laten uitmaken 
van je afscheid? Als dé Utrechtse uitvaart-
verzorger kan je bij Barbara diverse club-
elementen laten toevoegen aan je uitvaart. 
Van rood-witte boeketten, speciale rouw-
kaarten tot aan een club-uitvaartkist of 
zelfs een exclusieve opbaring op het 
stadionbordes. We bespreken graag de 
diverse mogelijkheden met je.

Waardevaste Uitvaart
Alles alvast geregeld!
Nu van uw leven genieten zonder enige 
zorg over uw afscheid later? Met de 
Waardevaste Uitvaart van Barbara legt 
u nu reeds uw eigen uitvaart tot in detail 
vast en wordt het straks uitgevoerd 
precies zoals u dat wenst. Ook rekent u 
nu reeds uw gehele uitvaart af, tegen het 
huidige prijspijl. Zodat u zich daarover 
later nooit geen zorgen meer hoeft te 
maken. Want dat leeft wel zo lekker.

Barbara Nazorg
Onze toewijding stopt 
niet na de uitvaart
Onze nazorgconsulente begrijpt als 
geen ander welke impact een overlijden 
op uw dagelijks leven kan hebben. 
Wij helpen u om na een afscheid de 
draad weer op te pakken en staan altijd 
klaar om u op allerlei manieren te 
ondersteunen. Voor, tijdens en ook na 
een uitvaart.

Barbara’s uitvaartbegeleiders Claudia, Astrid, Ronald en Mariëtte.

Al sinds 1955 werken wij vanuit het hart van Utrecht en Vleuten 
aan het waarmaken van persoonlijke uitvaartwensen, zodat ieder 
afscheid altijd even uniek en bijzonder is als de persoon zelf. 
Met dit streven staat ons hechte team van uitvaartbegeleiders en 
-verzorgers dag en nacht klaar voor u en uw dierbaren. Niet alleen 
tijdens de uitvaart, ook voor en na een afscheid vinden wij dat u op 
onze inzet en ondersteuning mag vertrouwen.

Hieronder informeren we u over enkele unieke en kenmerkende 
diensten van Barbara Uitvaartverzorging. We vertellen u er graag 
uitgebreid over in een persoonlijk gesprek. Wilt u ook eens geheel 
vrijblijvend de mogelijkheden bespreken van een persoonlijke 
uitvaart, voor uzelf of één van uw naasten? 

Bel: 030 - 296 66 66

Egginklaan 51 Utrecht     Nieuwe Vaart 5 Vleuten
030 - 296 66 66

www.barbarauitvaart.nl
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Utrecht van Toen Kalender 
2020

De jaarlijkse Utrecht van Toen Kalender 
is er weer. Twaalf maanden, twaalf his-
torische 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 Krab-
ben een heerlijk gevoel van nostalgie 
op. In deze uitgave van Walburg Pers, 
die 192 pagina’s telt, beschrijft hij alfabetisch tal van onderwer-
pen 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:

Oorlog in de 16

Een heerlijk leesboek over de topvoet-
ballers die Utrecht heeft voortgebracht, 
van Willem van Hanegem tot Wesley 
Sneijder en van Jan Wouters tot Reinier 
Kreijermaat.Geschreven door schrij-
ver, journalist en Utrechter Rob van 
Scheers, die op zoek gaat naar het ge-
heim van de Utrechtse voetbalschool.

 

 

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

€ 17,99 € 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.

Voor een middelgrote stad heeft 
Utrecht door de tijden heen een 
ongelooflijke hoeveelheid top-
voetballers voortgebracht: Willem 
van Hanegem, Marco van Basten, 
Wesley Sneijder, Jan Wouters, 
Tonny van der Linden, Hans van 
Breukelen, Reinier Kreijermaat, 
Robbie de Wit, Hans Kraay, Rob 
Alflen, Leo van Veen, John van 

Loen, Ismail Aissati, Joop van 
Maurik, Zakaria Labyad, Gert 
Bals, Ronald Spelbos, Jean-Paul de 
Jong, Gerald Vanenburg... de lijst 
is eindeloos.

Schrijver, journalist én Utrechter 
Rob van Scheers gaat op zoek naar 
het geheim van deze Utrechtse 
voetbalschool, geboren uit clubs 

als DOS, Elinkwijk, Velox en 
uiteraard ook FC Utrecht. ‘Oorlog 
in de 16’ is een nooit eerder 
geziene hommage vol verrassende 
geschiedschrijving, persoonlijke 
herinneringen en vooral Utrechtse 
humor, die ook voetbalfans van 
buiten de Domstad zal aanspreken. 
Rob van Scheers maakte overi-
gens eerder naam met de biografie 

van filmer Paul Verhoeven. Zelf 
bezocht hij in z’n jeugd met z’n 
vader afwisselend wedstrijden van 
DOS, Elnikwijk en Velox en trapte 
een balletje bij UVV.
Het boek ‘Oorlog in de 16’ telt 
256 pagina’s, kost 17,99 euro en is 
te koop via de bestelbon op deze 
pagina en via de webshop op www.
deoud-utrechter.nl

Het succes van de Utrechtse voetbalschool
In 2018 schreef Rob van Scheers een prachtig boek dat nog niet eerder aandacht kreeg in 
onze krant, maar dat meer dan verdient. Het heet ‘Oorlog in de 16’ en gaat over het succes 
van de Utrechtse voetbalschool. Een boek boordevol verhalen over Utrechtse voetbalhel-
den, van Willem van Hanegem tot Marco van Basten en van Hans van Breukelen tot Wesley 
Sneijder.

Oorlog in de 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,99 
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
Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95
Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   24,95



Naam weggevallen
In De Oud-Utrechter van vorige keer 
stond een lezenswaardig verhaal 
getiteld ‘Indische overpeinzingen in 
Utrecht’. Helaas was de naam van de 
schrijver daaronder weggevallen. Het 
verhaal werd geschreven door Jack 
Meulman. Mensen die willen reage-
ren op het stuk over zijn bezoeken aan 
Bronbeek en de KNIL-veteranen daar, 
kunnen schrijven naar mariolanza@
kpnmail.nl

Odd Fellows in Utrecht
Samenkomen met een groep mensen 
om levensbeschouwelijke en even-
tueel persoonlijke zaken te delen en 
verder te verdiepen en dan (zelfs na 
een vermoeiende dag) weer verkwikt 
huiswaarts te gaan, zou dat niet 
geweldig zijn? Zou dat niet héél veel 
voldoening geven? Dit is wat Odd 
Fellows ervaren in hun samenkom-
sten. Een typische Odd Fellow-avond 
bestaat uit een officieel gedeelte, dat 
in een bezinningsruimte plaats vindt 
en een nazitting waarbij, onder het ge-
not van een hapje en een drankje, de 
gelegenheid is voor een nabespreking 
van het officiële deel en wat verder ter 
tafel komt. Wanneer het bovenstaande 
je aanspreekt, dan zijn wij op zoek 
naar jou om onze gelederen te ver-
sterken. Aldus enthousiasmeren Jan 
van den Heiligenberg en Paul van der 
Meulen, van de Utrechtse Odd Fellow 
loge, hun lidmaatschap.
Tweehonderd jaar geleden werd de 
eerste vereniging van Odd Fellows 
opgericht in Amerika. Ooit was deze 
groep bedoeld om elkaar te helpen bij 
armoede, ziekte en overlijden van de 
leden, omdat er toen nog geen sociale 
voorzieningen waren. Dit is uiteinde-
lijk uitgegroeid tot betrokkenheid bij 
de hele samenleving. De ‘Orde’ heeft 
zich over de hele wereld verspreid, 
dus ook in ons land. Nederland telt 
3000 leden. Tegenwoordig steunen 
de Odd Fellows in ons land diverse 
goede doelen, en zij proberen, zoals 
ze het zelf noemen: Vriendschap, 
Naastenliefde en Verdraagzaam-
heid uit te dragen. Hun ideaal is om 
daadwerkelijk ‘handen en voeten’ 
te geven aan betrokkenheid bij de 
maatschappij om hen heen. Alle loges 
(82 in Nederland) steunen ieder jaar 

één of meer humanitaire doelen, zowel 
landelijk als lokale projecten. In dit 
jubileumjaar is landelijk gekozen voor 
het Project Kindercoaches, dat wordt 
gecoördineerd door het Leger des 
Heils, en de opleiding tot kindercoach 
ondersteunt. Een kindercoach bege-
leidt een kind uit een probleemgezin, 
het krijgt professionele aandacht en 
hulp en kan zich daardoor goed ont-
wikkelen. Deze opleiding krijgt geen 
subsidie van de overheid, de Orde van 
Odd Fellows bracht € 90.000,-- bijeen 
om zo een steentje bij te dragen aan 
het welzijn van deze kinderen. Lokaal 
ondersteunt de Utrechtse loge o.a. de 
Stichting Ariane de Ranitz: Paardrij-
den voor kinderen met een beperking. 
In Utrecht zijn twee Loges met in 
totaal 50 leden. Meer informatie over 
de Odd Fellows op de website https://
utrecht.oddfellows.nl/ Contact via e-
mail 43sicsemper@oddfellows.nl.

Oproep K.F. Hein Stimule-

ringsprijs 2019
Heeft uw organisatie een innova-
tief idee op het gebied van zorg en 
welzijn? Voor de K.F. Hein Stimu-
leringsprijs 2019 is het K.F. Hein 
Fonds op zoek naar Utrechtse sociale 
en maatschappelijke organisaties met 
een bijzonder, nieuw en vernieuwend 
initiatief binnen zorg en welzijn. 
Met het initiatief ontstaan er nieuwe 

kansen en mogelijkheden voor kwets-
bare groepen in de samenleving. Er is 
€ 17.500 aan prijzengeld te verdelen. 
Alleen concrete projecten die nog 
niet zijn gestart en binnen twaalf 
maanden uitvoerbaar zijn, komen in 
aanmerking. De indieningsdeadline is 
17 november. Meer informatie over 
de criteria, inzending en projecten van 
eerdere prijswinnaars vindt u op de 

nieuwspagina van onze website www.
kfhein.nl.
Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds 
Studie en Individuele Noden de 
Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse so-
ciale en maatschappelijke organisaties. 
Met de prijs zet het fonds organisaties 
in het zonnetje die zich op bijzondere 
wijze onderscheiden door innovatieve 
activiteiten.
In 2018 won King Arthur Groep 
(KAG Zorg) de hoofdprijs van € 
10.000 voor het initiatief ‘Met demen-
tie in beweging en erop uit’, een pro-
gramma voor mensen met dementie. 
Met de prijs kon het project gereali-
seerd worden. De tweede prijs ging 
naar St. Pieters en Bloklands Gasthuis 
voor het initiatief ‘Ontwikkeling en 
inrichting van het kalme hofje’. Resto 
VanHarte won voor het initiatief ‘Heel 
Utrecht Kookt! Social Food Festival’ 
de derde prijs. In de documentaire 
‘Samen leven Samen delen’, op 13 ok-
tober uitgezonden door RTV Utrecht, 
zijn de winnende initiatieven van 2017 
en 2018 te zien. Het K.F. Hein Fonds 
vindt het belangrijk dat mensen de 
regio Utrecht mooier en sterker ma-
ken, en dat inwoners de kans krijgen 
verder te komen. Daarom steunen we 
bijzondere initiatieven en individuen 
met giften, adviezen, prijzen, beurzen 
en opdrachten. Bovendien brengen 
we waardevolle projecten graag breed 
onder de aandacht en denken we mee 
hoe samenwerking een initiatief kan 
versterken. Voor meer informatie 
over de Stimuleringsprijs kunt u 
contact opnemen met Daniëlle Sauren 
(projectadviseur Fonds Studie en 
Individuele Noden): hein@kfhein.nl / 
030-2322114.
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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.

Beelden aan de Maliebaan
Iedere inwoner van Utrecht kent de 
Maliebaan, Utrechts mooiste en be-
roemdste laan. Dat daar ook een aantal 
beeldhouwwerken staat, is misschien 
minder bekend. In 1983 werden de 
eerste vier beelden geplaatst. Inmid-
dels telt de beeldenroute zeventien 
beelden. Wat weten we eigenlijk van 
deze beelden? Sinds wanneer staan ze 
er en wie hebben ze gemaakt? Waarom 
alleen van vrouwelijke kunstenaars? 
Hoe staan de beelden er tegenwoordig 
bij? Bent u ook nieuwsgierig? Kom 
dan zondag 27 oktober naar de lezing 
van Cora Rooker. Aanvang: 16.00 u. 
Toegang 5 euro per persoon. Plaats: 
Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 
148, 3581 LJ Utrecht. Bus 8, betaald 
parkeren in de straat, zondag gratis. 
Informatie: 030-2581994.
Cora Rooker is kunsthistorica en afge-
studeerd aan de Universiteit Utrecht. De 
laatste jaren houdt zij zich bezig met 
het geven van rondleidingen in de grote 
musea van Nederland. Ook geeft zij 
lezingen en cursussen algemene kunst-
geschiedenis, 17e-eeuwse kunstge-
schiedenis en architectuurgeschiedenis.

Repair Café Leidsche Rijn
Repair Café Leidsche Rijn is zaterdag 2 november (13.00u – 17.00u) open! 
Handige vrijwilligers helpen bezoekers allerlei spullen te repareren, zoals 
lampen, stofzuigers, koffiezet-apparaten, elektronica (cd- en dvd-spelers, prin-
ters), gereedschap, speelgoed en fietsen. Er wordt géén kleding of ander textiel 
gerepareerd. Iedereen is van harte welkom! Adres: Buurtcentrum Bij de Buren, 
Eerste Oosterparklaan 76, Leidsche Rijn (Parkwijk). Toegang tot het Repair 
Café is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Er zijn consumpties 
verkrijgbaar voor een schappelijk prijsje.

Meer informatie: jrc.bosch@gmail.com, 06 20180104 (Jeroen Bosch). Website 
Repair Cafés in Utrecht: repaircafe-utrecht.nl.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Een wellustige dame
De rage van het verzamelen van 
koelkastmagneetjes is volgens mij 
alweer het hoogtepunt gepasseerd, 
maar in de ‘gouden jaren’ waren ze 
niet aan te slepen. Je kon ze niet al-
leen van je eigen woonplaats en land 
kopen, maar ze waren ook te krijgen 
in het buitenland. Toen ik met mijn 
dochter Marjolein in een badplaats 
in Turkije op vakantie was, zagen we 
dat ze ook daar te koop waren. Omdat 
ik een enthousiast verzamelaar was, 
kocht ik daar een koelkastmagneetje 
van een jongedame in klederdracht. 
Thuisgekomen kreeg de dame op mijn 
koelkast een plekje dat nog open was.
Eén keer per jaar haal ik alle magneet-
jes van de koelkastdeur in verband 
met het schoonmaken van de deur. Bij 
het terugplaatsen komt dan elk mag-
neetje natuurlijk op een andere plaats. 
Dat geeft niets, want dat geeft weer 
wat afwisseling. Bij het terugplaatsen 
van de magneetjes kwam de in Turkije 
gekochte dame naast een politie-
mannetje uit Londen – Engeland te 
hangen.
Maar let nu op!
De volgende morgen, toen ik een 
glas melk uit de koelkast wilde halen, 
bleek de koelkastmagneet-dame 
helemaal tegen het politieagentje aan 
te staan. Hoe kan dit? Niets, maar dan 
ook niets, kon door het openen van 
de koelkastdeur veroorzaakt zijn. Was 

het liefde?
Maar hoe kunnen levenloze figuren 
zich voortbewegen? Ik scheidde de 
twee figuren en was benieuwd hoe de 
volgende morgen de situatie zou zijn. 
En verdraaid, opnieuw was de dame 
naast de politieman terechtgekomen. 
Dit heeft zich dagen herhaald, totdat 
ik de dame op een andere plaats op de 
koelkast had geplaatst.
Kan één van de lezers misschien deze 
zaak verklaren. Moet er een paragnost 
of medium worden ingeschakeld? Wie 
weet het?

Theo de Ruiter
ruit 2181@planet.nl

Verhuizing
Wij woonden in Rotterdam Blijdorp. 
Mijn man werkte bij de KPN en kreeg 
een baan in Utrecht. Maar hoe kwam 
je aan een huurhuis? Uiteindelijk via 
een ‘driehoeksruil’ kregen wij een 
huis in Hoograven. Toen de verhuis-
auto voor de deur stopte, stonden er 
enkele mensen op de stoep. Wat bleek, 
de bewoners waren met de noorderzon 
vertrokken en het waren schuldeisers 
die op de stoep stonden. Wij konden 
niet meer terug, maar… Het stof lag 
in lagen onder de bedden. Alles wat 
ze kwijt moesten lag in de schuur en 
het grasveld lag vol afval. Er was geen 
weg terug. Wij hebben acht weken 
op de grond geslapen, de meubels 

opgeslagen en zijn gaan renoveren. De 
KPN heeft ons gesteund en wij hebben 
er acht jaar prettig gewoond.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53, 3992 XW Houten
tel. 030-6379161

Utrechtse struikelsteentjes
Woensdag 30 oktober worden om 
11.00 uur voor Bergstaat 6 in Wijk 
C met een bijzondere bijeenkomst 
drie struikelsteentjes onthuld met drie 
namen van in de oorlog vermoorde 
joodse mensen. Het zijn de namen 
van de ouders en de oudste zus van de 
voormalige Utrechtse huisarts Bram 
Querido (1911-1999), die bekendheid 
kreeg als sportarts bij FC Utrecht. 
Zondag 6 oktober werden de drie 
steentjes geplaatst in het wegdek nabij 
de Nieuwe Daalstraat. Corrie Huiding, 
die al jaren op de Open Joodse Hui-
zen-route in haar huis op Bergstraat 
6 vertelt over de oorlogsgeschiedenis 
van familie Querido, zag dat deze 
locatie niet juist was. Het huis waarin 
een deel van het gezin woonde, en dat 
inmiddels afgebroken is, stond een 
eind verderop. Ze nam contact op met 
nabestaanden van de vermoorde fami-
lieleden en gezamenlijk kwamen ze 
op het idee om de struikelsteentjes te 
leggen op de plek waar het hele gezin 
nog bij elkaar woonde: op Bergstraat 
6. De gemeente Utrecht ging akkoord.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12. gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam; 14. lokspijs; 15 klaar; 17. insect; 
19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22. deel van de hals; 24. bouwvakker; 27. metaalsoort; 28. bakmiddel voor brood; 
30. Europeaan; 31. kwajongen; 32. leesmateriaal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jongensnaam; 38. klein 
roofdiertje; 41. deel van gelaat; 42. knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47. telwoord; 48. courant; 
49. afgestoken graszode; 50. melkklier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel; 56. karaat (afk.); 58. 
plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenverblijf; 67. vaatwerk; 68. 
kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72. lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van een hengel; 77. oude lengtemaat; 78. 
kledingstuk; 79. hard doorzichtig materiaal; 81. vogel; 82. Chinese vermicelli; 83. arbeidzaam (ijverig); 84. paling; 86. 
lus in een achtbaan; 87. zendbrief van apostel.
 
Verticaal
1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken (afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zangvogel; 6. familietwist; 7. zeer 
zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10. gesneden stier; 11. ladderzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun en mager; 
20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27. deel van de 
mond; 29. gedraal; 32. voormalige Franse staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant; 37. zeehond; 
39. onze planeet; 40. scheepsexploitant; 42. een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiterpet; 51. loof-
boom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55. land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstammeling; 59. soldatenkost; 
60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe; 63. loze ruimte; 66. duivenhok; 67. griepje; 69. haarversteviger; 71. 
boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-Brabant; 75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82. soort 
onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het jaargetijde. En alhoewel het in oktober nog lang zacht bleef 
luidde die oplossing:

Het is herfst, de verwarming moet weer aan

Velen stuurden ons de juiste oplossing toe. Uit al die inzendingen trokken wij drie prijswinnaars die ieder een exem-
plaar krijgen toegezonden van het boek ‘111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben’. Dat zijn: Tr. Stout, Jos 
Mulder en Niek van Rijn.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer drie boeken 
als prijs. Dat is deze keer het boek ‘Oma kan je nog hup-
pelen’, de inmiddels ‘klassieker’ van Irene Kraaijenha-
gen, die ook regelmatig bijdragen levert aan de rubriek ‘ 
Geluksvogels’ in deze krant.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw 
oplossing voor DONDERDAG 7 NOVEMBER 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-utrech-
ter.nl.
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48 77 36 13 11 79 39 31 72 58 83 33 63

29 2 32 44 74 18 54 62 70 24 9 43 68

Horizontaal 1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12. gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam;
14. lokspijs; 15 klaar; 17. insect; 19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22. deel van de hals; 24. bouw-
vakker; 27. metaalsoort; 28. bakmiddel voor brood; 30. Europeaan; 31. kwajongen; 32. leesmateri-
aal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jongensnaam; 38. klein roofdiertje; 41. deel van gelaat;
42. knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47. telwoord; 48. courant; 49. afgesto-
ken graszode; 50. melkklier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel; 56. karaat (afk.);
58. plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenver-
blijf; 67. vaatwerk; 68. kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72. lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van
een hengel; 77. oude lengtemaat; 78. kledingstuk; 79. hard doorzichtig materiaal; 81. vogel; 82.
Chinese vermicelli; 83. arbeidzaam (ijverig); 84. paling; 86. lus in een achtbaan; 87. zendbrief van
apostel.

Verticaal  1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken (afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zang-
vogel; 6. familietwist; 7. zeer zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10. gesneden stier; 11. lad-
derzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun en mager; 20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23.
ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27. deel van de mond; 29. gedraal; 32. voor-
malige Franse staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant; 37. zeehond; 39. onze pla-
neet; 40. scheepsexploitant; 42. een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiterpet; 51.
loofboom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55. land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstamme-
ling; 59. soldatenkost; 60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe; 63. loze ruimte; 66. duiven-
hok; 67. griepje; 69. haarversteviger; 71. boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-Brabant;
75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82. soort onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

,

Jan Karstens
Je kent het wel, komt een telefoontje met; heb je gehoord dat... Komt even 
vreemd over, maar na een paar dagen komt de bevestiging en valt er een 
rouwkaart in de bus. Jan Karstens, 84 jaar, een begenadigd musicus is over-
leden. Toch wel schrikken, want vanaf het moment dat Jan in het orkest van 
mijn vader, Wim Koning, speelde, kende ik hem, evenals zijn vrouw Elly. 
Samen met Elly had Jan een accordeonduo, dat bijna alle zalen in Nederland 
heeft gezien, maar ook ver daarbuiten. Zelfs Indonesië en Japan werden aan-
gedaan en daar stond zelfs een ontmoeting met Willem Alexander en Maxima 
op het programma. Jan speelde niet alleen accordeon, vibrafoon, piano en 
basgitaar, maar componeerde muziek, hield zich bezig met koren en accor-
deonverenigingen. Als zoon van een muzikant, belandde ik ook in de muziek 
als slagwerker en heb vele jaren samen met Jan, artiesten mogen begeleiden. 
Een heel fraaie en goede leerschool. Jan begeleidde moeiteloos op piano, 
gaf perfect aan wannneer iets moest gebeuren tijdens een optreden en zijn 
grootste gave was het lezen van muziek. Niets was hem vreemd en ik zeg nog 
altijd: hij kon muziek lezen zoals wij de krant. Na een kort ziekbed overleed 
Jan op 21 mei jl. en hebben wij tijdens zijn crematie stilgestaan bij zijn leven, 
perfect vertolkt door zijn vrouw Elly. Een voor Utrechtse begrippen groot 
musicus is helaas niet meer. Gelukkig is zijn muziek er nog wel.

Wil de Koning
Nieuwegein

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

48 77 36 13 11 79 39 31 72 58 83 33 63

29 2 32 44 74 18 54 62 70 24 9 43 68

Horizontaal 1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12. gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam;
14. lokspijs; 15 klaar; 17. insect; 19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22. deel van de hals; 24. bouw-
vakker; 27. metaalsoort; 28. bakmiddel voor brood; 30. Europeaan; 31. kwajongen; 32. leesmateri-
aal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jongensnaam; 38. klein roofdiertje; 41. deel van gelaat;
42. knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47. telwoord; 48. courant; 49. afgesto-
ken graszode; 50. melkklier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel; 56. karaat (afk.);
58. plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenver-
blijf; 67. vaatwerk; 68. kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72. lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van
een hengel; 77. oude lengtemaat; 78. kledingstuk; 79. hard doorzichtig materiaal; 81. vogel; 82.
Chinese vermicelli; 83. arbeidzaam (ijverig); 84. paling; 86. lus in een achtbaan; 87. zendbrief van
apostel.

Verticaal  1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken (afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zang-
vogel; 6. familietwist; 7. zeer zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10. gesneden stier; 11. lad-
derzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun en mager; 20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23.
ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27. deel van de mond; 29. gedraal; 32. voor-
malige Franse staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant; 37. zeehond; 39. onze pla-
neet; 40. scheepsexploitant; 42. een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiterpet; 51.
loofboom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55. land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstamme-
ling; 59. soldatenkost; 60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe; 63. loze ruimte; 66. duiven-
hok; 67. griepje; 69. haarversteviger; 71. boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-Brabant;
75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82. soort onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

,
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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 
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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 

DIVERSE

OPTIES

Draai-
funktie

In leer
of stof

Diverse 
kleuren

Ookleverbaar
met wielen

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haardWOON

PROGRAMMA
EXPERIENCE

OP MAAT GEMAAKT
Wandkast-
programma 

BOREA

• open vakken
• deuren of laden

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 

DIVERSE

OPTIES

Draai-
funktie

In leer
of stof

Diverse 
kleuren

Ookleverbaar
met wielen

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haardWOON

PROGRAMMA
EXPERIENCE

OP MAAT GEMAAKT
Wandkast-
programma 

BOREA

• open vakken
• deuren of laden

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 

DIVERSE

OPTIES

Draai-
funktie

OPTIESOPTIES

In leer
of stof

Diverse 
kleuren

Ook leverbaar
met wielen

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haardWOON-

PROGRAMMA
EXPERIENCE

OP MAAT GEMAAKT
Wandkast

programma 

BOREA

• open vakken
• deuren of laden

Gesloten wegens vakantievan 29 juli tot 12 augustus
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 

DIVERSE

OPTIES

Draai-
funktie

In leer
of stof

Diverse 
kleuren

Ookleverbaar
met wielen

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haardWOON

PROGRAMMA
EXPERIENCE

OP MAAT GEMAAKT
Wandkast-
programma 

BOREA

• open vakken
• deuren of laden

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 

DIVERSE

OPTIES

Draai-
funktie

In leer
of stof

Diverse 
kleuren

Ookleverbaar
met wielen

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haardWOON

PROGRAMMA
EXPERIENCE

OP MAAT GEMAAKT
Wandkast-
programma 

BOREA

• open vakken
• deuren of laden

WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN Voor meer info kijk op: www.DeOsim.nl

Op maat
leverbaar

Ook als fauteuil
leverbaar

Diverse kleuren 
in leer of stof

4 breedte 
maten

Relaxfauteuil
Continental

Wandkast
programma 

BOREA

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haard
• open vakken
• deuren of laden

DIVERSE
OPTIES

DIVERSE
OPTIES

OP MAAT GEMAAKT
DIVERSE

OPTIES

OP MAAT GEMAAKT


	44_de oud-utrechter_pag01
	44_de oud-utrechter_pag02
	44_de oud-utrechter_pag03
	44_de oud-utrechter_pag04
	44_de oud-utrechter_pag05
	44_de oud-utrechter_pag06
	44_de oud-utrechter_pag07
	44_de oud-utrechter_pag08
	44_de oud-utrechter_pag09
	44_de oud-utrechter_pag10
	44_de oud-utrechter_pag11
	44_de oud-utrechter_pag12
	44_de oud-utrechter_pag13
	44_de oud-utrechter_pag14
	44_de oud-utrechter_pag15
	44_de oud-utrechter_pag16
	44_de oud-utrechter_pag17
	44_de oud-utrechter_pag18
	44_de oud-utrechter_pag19
	44_de oud-utrechter_pag20

