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Inkopen doen was vroeger makkelijker
Onlangs deed ik een poging
boodschappen in huis te halen zonder mijn mantelzorger
te veel te belasten. Ben dus
achter de laptop gaan zitten
en heb een poging gewaagd.
Of het wat wordt zal moeten
blijken. Ik ben nog aan het
droogzwemmen. Ik moet zeggen: welke grootgrutter ik
ook probeer, het blijft tobben.
Maar ja, 82 en niet helemaal
zo kwiek en versleten; we
doen het er maar mee.
Hoe anders ging het vroeger bij
ons thuis. Op dinsdag kwam er een
vrolijke jongeman een boekje ophalen
dat mijn moeder had ingevuld. Hij
knipoogde naar mij, 14-jarige en
kwam op vrijdag met een grote mond
de bestelling afleveren. Het kleine
grut hing om de tafel, want ja hoor de
Firma Kayim op de hoek van de Burg.
Van Tuylkade kende zijn klanten. Het
zakje met snoep werd neergelegd.
Ook schoenmaker Wisschoff uit de
Balderikstraat kwam regelmatig langs
om een en ander op te halen, om
een paar dagen later de gerepareerde
schoenen netjes gepoetst en als nieuw
af te leveren.
Voor de slager had mijn moeder altijd
wel een vrijwilliger, want Slagerij De
Tijdgeest met Karel Hiene op de Adr.
Mulderstraat was gul met plakken
worst voor de klandizie. Bijna dagelijks werd brood bezorgd door bakker
Pater. Ik meen uit de Tomaatstraat in
Ondiep. Een bakfiets met kleurige letters. Je zag de bezorger bijna niet. Het
assortiment was niet zo groot, maar
wij waren niet verwend en tevreden
als er wat lekkers werd geserveerd op
brood. Vooral kaas lustten wij graag.
Tegenover ons huis was de winkel
van de familie Versluis met melk,
karnemelk, pap, boter, kaas en eieren.
Zij bezorgden ook aan huis.
Dan was er de thuisservice van Kees
Stolker. Zijn wagen vol streekgebonden en op eigen grond gekweekte
groenten en fruit. Mijn broer spijbelde
wel eens om met Kees op avontuur te
gaan. Het paard Corrie hoefde geen
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commando’s te volgen. Die had zijn
eigen TomTom. Als Kees riep: ‘Vort’
stapte hij drie of vier huizen verder en
stond dan weer stil. Hij was zeer goed
in het inschatten waar wat te halen
viel. Een boterham, een klontje suiker
of een wortel. Bij sommigen, zoals
bij mijn moeder, trok hij de wagen
de stoep op, waar hij werd tegen
gehouden door de diverse hekjes en en
stak zijn hoofd de gang in voor de versnapering waar hij op rekende. Mijn
broer ging aan het eind van de rit op
de rug van Corrie nog even een rondje
draven zonder zadel en dan naar de
wei. Broer voelde zich Winnetou en
Old Shatterhand tegelijk, denk ik.
Weckpotten
Vaak kwam iemand met een wagen
met bel afgekeurde waren ophalen.
Veel haalde hij bij ons in de straat
niet op, want alles werd gerepareerd.
De schillenboer kwam twee keer per
week. Vaak had hij een volle bak,
want grote gezinnen alom. Toontje
de visboer kwam op vrijdag en in het
voorjaar kwamen twee in klederdracht
gestoken dames de nieuwe haring

slijten. Ze zongen met hoge sopranen.
Dan volgde het aardbeienseizoen. Ook
kersen werden luid aangeprezen, evenals pruimen. Mijn moeder stond dan
uren in de keuken te koken om later
alles in weckpotten op te slaan, alvast
voor de komende winter.
De huur werd opgehaald door een deftige mijnheer van de woningbouwvereniging ‘Zuilen’. Van den Heuvel was
de naam en hij droeg een flamboyante
hoed. Niks gedoe met banken. Nee,
handje contantje. Aan de tafel met een
boekje erbij. Daar werd alles in opgetekend. Intussen werd ook met een
schuin oog gekeken naar de leefomstandigheden. Werd het huis wel goed
bewoond en waren er geen moeilijkheden? Sociale controle? Ik denk als
men dit nu weer zou invoeren, dat veel
leed zou voorkomen. Als er iets stuk
was, werd dat netjes gerepareerd en
iedere zeven jaar werd de buitenboel
geschilderd door echte schilders en
binnendeuren werden geschuurd,
geplamuurd en in de lak gezet.
Ook kwam regelmatig iemand geld
ophalen voor verzekeringen. Mijn vader noemde dat de Dooienbus. Verder

een man met garen en band waar mijn
moeder wel eens een klos garen van
kocht of een kaart met elastiek. Ze had
medelijden met de arme man.
Ijscomannen
IJscomannen waren er te kust en
te keur. Helaas kregen wij meestal
‘Nee’ te horen en ‘op is op’ werd veel
gebezigd. Kleding werd sporadisch
gekocht. Ik weet nog goed dat een
gebreid jurkje de groei van een zusje
niet kon bijhouden. Er werd in een
bak met bollen wol een bijpassende
kleur gezocht en een en ander werd
tussen gebreid. Een ander kraagje met
de nieuwe kleur erop en een creatie a
la Fong Leng of Dior was er niets bij.
Ook overhemden werden ge-update
met nieuwe kragen en manchetten,
kant-en-klaar te koop bij de Fa. van
Tricht of Röben, beide op de Amsterdamse Straatweg.
Broerlief was als voetballer een kampioen schoenen aftrappen. Dan ging
moeder met hem naar de Sweder van
Zuylenweg, waar ze Renate schoenen
verkochten. Vaak elke drie maanden.
Was de naam Van Kouwen?

Niet te vergeten het jaarlijkse ritueel
van de kolensjouwers. Het huis
gedeeltelijk leeggehaald en de gang,
huiskamer en keuken volgelegd met
krantenpapier om het gruis op te
vangen. Soms, bij een zachte winter,
volstond de voorraad antraciet en
eierkolen. Maar in een winter met een
Elfstedentocht moest er een nabestelling komen met weer de kranten
etcetera. Voor die bestelling spaarde
moeder vooraf, net zoals wij nu kapitalen kwijt zijn via de automatische
afschrijving.
Ach ja, service aan huis en zo
milieuvriendelijk. De ouderen onder
ons zullen zich dat nog wel herinneren. Misschien lezen al die leuke
vriendelijke jongens die bezorgden nu
wel mijn herinneringen. Intussen zit
ik met het probleem dat mijn inkopen
via het internet niet lukken. Moet
weer eens les gaan nemen en vooral
noteren hoe het moet, want ik word er
niet jonger op.
Senta de Haas
atnes@live.nl

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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26 NOVEMBER
Financiën voor inwoners
van Utrecht

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.

V
roblemen als
gevolg van arbeidsongeschiktheid

gehouden op dinsdagmiddag 26 november.

RADIO

vrijdag

29

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

NOVEMBER

Meld u aan via
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen
of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen
op 06-23 33 58 93

TELEVISIE

donderdag

28

NOVEMBER

Het Radio M Utrecht programma Aan Tafel! houdt
vrijdag 29 november vanaf 12.00 uur een dierenspreekuur. Vragen voor dierenarts Martijntje kunt
u mailen naar aantafel@rtvutrecht.nl.

Nieuw seizoen:
Brunner door de Bocht
Vanaf donderdag 28 november start er een nieuw
seizoen Brunner door de Bocht. Presentator Edo
Brunner is gek op alles met wielen en duikt voor
RTV Utrecht in opmerkelijke verkeersproblemen.

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ
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Nieuw Seizoen: Margreet
In de laatste weken van dit jaar blikt Margreet
terug 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?
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Dierenspreekuur in Aan Tafel!

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |
| Overlijden van partner | 18 worden |
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties
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Opoe genoot van Paul Vlaanderen
In de jaren ‘50 en ‘60 hoorde je de naam Opoe veelvuldig. Tegenwoordig hoor ik het niet meer, want voor zover mij bekend
is het overal Oma geworden. In de betekenis van ‘grootmoeder’
is het woord voor het eerst aangetroffen in 1902. Maar eerlijk is
eerlijk, er bestaan veel dialectwoorden voor Oma zoals Bomma,
Memme, Metje, Moemoe, Moeke, Beppe en Opoe natuurlijk.
Het woord Opoe staat, en niet ten
onrechte, wel in de Woordenlijst
Nederlandse Taal van de Nederlandse
Taalunie. Toen (in de genoemde jaren)
kwam het woord Opoe vooral voor bij
de ‘gewone’ Nederlanders. De beter
gesitueerden spraken toen van Oma.
Daar kan thans één reden voor zijn:
of (bijna) alle Nederlanders zijn beter
gesitueerd of men vond het woord te
bargoens.

een Opa). Ze woonden bij ons in de
straat en er zat slechts één woonhuis
tussen ons, want Opoe en Opa woonden op nummer 5 en wij woonden op
nummer 9. Het vervelende voor Opoe
was dat zij blind was. Mijn moeder
kookte dus de dagelijkse pot, ook voor
Opoe en Opa. Twee andere zusters van
mijn moeder kwamen elke week het
huis schoonmaken van hun vader en
moeder.

Blind
In mijn geval had ik ook een Opoe (en

Aardappels
Ofschoon zij blind was, kwam Opoe
toch elke dag de aardappels schillen
voor mijn moeder. Mijn moeder zat
er dan bij om de aardappels te pitten.
Aten wij sperziebonen dan kwam zij
de zogenaamde ‘kontjes’ (de uiteinden) er afhalen.
Fornuis
Het bijzondere was dat zij in haar
huis een fornuis had staan waar zij op
gezette tijden een heerlijk brood in
bakte. Toch heb ik niet meegemaakt
dat zij verbrandingen opliep. Hoe dat
kan, weet ik nog steeds niet. Als zij

Hoorspelen luisteren op de radio was vroeger een favoriet tijdverdrijf

van haar eigen huis naar het onze liep
in de straat moesten wij er natuurlijk
voor zorgen dat er geen ﬁetsen of
iets dergelijks in de weg stonden, dat
stukje moest dus vrij blijven. De buren
op nummer 7 wisten dat en hielpen
mee dit te realiseren.
Radiobode
In die tijd had je alleen nog de radio
en grootmoeder vroeg mij of ik elke

BPtje Met veel hout

Onlangs was ik in Nederland. Gezellig familie en vrienden bezoeken en wat rondstruinen in Utrecht.
Op een avondje had ik mijn dochter en haar beste vriendin uitgenodigd voor een dinertje bij de Hoefslag in Bosch en Duin. Ik vind
het altijd plezierig daar te eten. Niet alleen omdat het restaurant
prachtig gelegen is, midden in het bos, maar ook omdat er een traditionele sfeer heerst en het eten goed en redelijk van prijs is. Om
mezelf wat moed in te drinken, was ik een kwartiertje voor tijd al
aanwezig en kon ik de dames om 19.00 uur ontspannen met een
glas witte wijn in de hand begroeten.
Toen ook zij van een wijntje waren
voorzien en wederwaardigheden waren
uitgewisseld, kwam de serveerster
aanlopen met een bordje in haar hand.
Op dat bordje prijkten drie lepeltjes
met een piepklein hapje. Het heette een
groet van de chef te zijn: een amuse.
Ondanks de geringe omvang, was het
meisje een kwartier bezig uit de doeken
te doen wat er allemaal in zat.
Ik was stomverbaasd dat iemand erin
slaagde zoveel lekkers op zo’n klein
lepeltje te proppen. Ook was ik zeer
vereerd dat de chef-kok mij, eenvoudige ziel, de groeten deed. Wel was ik
wat verlegen met het feit dat ik voor
hem niets had meegebracht. Ik kon
slechts zeggen: “Nou, doe de chef maar
de groeten terug.”

Na het voorgerecht en nog een paar
witte wijntjes, kwam het hoofdgerecht
in ‘t vizier.
De serveerster verscheen opnieuw en
vroeg of we nog wat anders wilden
gebruiken. Mijn dochter antwoordde
hierop zeer gedecideerd met: “Een glas
rode wijn graag, met veel hout.”
Even wist ik niet wat ik hoorde. Aan
haar blik te oordelen, de serveerster
evenmin.
“Laat de sommelier anders maar even
komen”, zei mijn dochter aansluitend.
Ik dacht: Jeetjemina dat gaat in de
papieren lopen.
Mijn dochter bezit een reeks mooie
eigenschappen. Bescheidenheid is
echter niet een van de meest in het oog

week de radiobode wilde bekijken,
want ze luisterde op de radio graag
naar hoorspelen. Op de dag van de bezorging van de KRO-gids was ik dus
bij haar en bekeek ik elke dag wanneer
er een hoorspel werd uitgezonden.

lijk elke keer weer anders. Ofschoon
er in 1954 televisie in Nederland
kwam, had mijn grootmoeder daar
natuurlijk niets aan. Gelukkig voor
haar bleven de hoorspelen daarna nog
een tijdje te beluisteren.

Mysterie
‘s Zondagsavonds was het altijd troef,
want dan was er: Paul Vlaanderen en...
het mysterie. Dat mysterie was natuur-

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

springende ervan.
Okay, het was zomer en we zaten
midden in het bos. De prijs van hout
kon wel eens heel laag zijn, dacht ik.
Toch vond ik het eerder brutaal dan
onbescheiden mij te laten opdraaien
voor de kosten van haar wintervoorraad haardhout. Ook al ging het om een
koopje.
Nadat de sommelier was geweest,
bleek het een groot misverstand te zijn.
Het ging helemaal niet om haardhout,
maar om de smaak van hout. Dochterlief wilde gewoon rode wijn die naar
hout smaakte.
Uiteindelijk werd er een ﬂes Rioja
ontkurkt, een Crianza. Dat is nu net de
wijn waar ik ook zo van “houd”. Wel
moet ik bekennen dat ik daarin geen
hout proef. Terwijl ik vroeger toch wel
op een houtje heb moeten leren bijten.
De smaak van hout heeft mij zelden
kunnen bekoren. Het enige hout
waarop ik ooit met plezier kauwde, was
zoethout van de drogist. Dat smaakte
een beetje naar drop en het was gezond.
Als een wijnkenner je vertelt wat hij
allemaal proeft, dan beginnen bij mij al
snel de lichten te doven. Hij proeft en

ruikt niet alleen hout, maar een heel arsenaal andere zaken. Zaken die je niet
per se in je wijntje wilt aantreffen.
Wat te denken van bijvoorbeeld botertje, paardje, stalletje, appeltje, eitje en
vanille.
Het pletten van druiven gebeurt nu
machinaal. Maar wat een feest moet
het voor de echte wijnkenner vroeger
zijn geweest. In een tijd dat de druiven
in een grote bak door mensen met
blote voeten werden platgetrapt. Wat
een verscheidenheid aan bouquets en
tot de verbeelding sprekende smaken
moet dat wel niet hebben opgeleverd.
Ik noem er enkele: wratje, pleistertje,
blaartje, voetschimmeltje en likdoorntje. Werkelijk om van te watertanden.
Zouden wijnen in een hoger echelon
nog steeds zo worden bereid?
Hoe het ook zij, wijn blijft voor mij
gewoon een soort veredeld druivensap.
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BTR REIZEN
voor digitalisering van video, film,
audio, negatief, dia en foto(album)

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Kerst– en Nieuwjaarreizen
NIEUW

“tot ziens in Nieuwegein”

rting
20% Ko

Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***
in Appelscha bij het Drentse en Friese Wold

Profiteer van de speciale Kerst Korting

4 dagen Kerst 24 - 27 dec. van € 265,
265,-- voor € 210,
210,-- p.p.
9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec - 1 jan. van € 675,
675,-- voor € 540,
540,-- p.p.
3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. - 1 jan. van € 195,
195,-- voor € 155,
155,-- p.p.

Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen

BEZOEK OOK EENS
ONZE WEBSHOP!!

Kerstmarkten Valkenburg

3 dagen All Inclusive slechts € 127,127,- p.p.

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

Kerst autoreis Asten / Brabant

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

WWW.DEOUD-UTRECHTER.NL

2 halen

GEEN BTW
betalen*

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

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

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

In de maand november betaalt u
geen BTW over de aankoop
van 2 Luxaflex® producten.

2 halen

GEEN BTW
betalen*

BTW-actie* geldt op de Luxaflex® Horizontale
Jaloezieën, Rolgordijnen en Duettes® Shades.

2 halen

Luxaflex®
Duettes®
Shades

GEEN BTW
betalen*

Luxaflex®
Horizontale
Jaloezieën

Luxaflex®
Rolgordijnen

* Actie is geldig t/m 30 november 2019. Acties zijn product en merk gebonden.
Actie is niet van toepassing op opties en electra. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

hout en aluminium

www.vockinginterieur.nl

Showroom: Ambachtsweg 1 - Nieuwegein

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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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.

Brieven uit de
Hongerwinter (3)
gegaan. Die trein is naar Amersfoort
overgebracht en is daar getroffen
dus je kunt voorstellen dat daar de
verwoesting veel erger is.

(Tweede deel van de derde brief
van Jo van Kouwen aan Frans van
Kouwen)
Utrecht, 18 oktober 1944
Beste Frans en verdere Losserse
familie,
Zal ik verder schrijven hoe het hier nu
in Utrecht gaat?
Met de voedselvoorziening wordt
het hier anders ook hoe langer hoe
slechter. De winkels krijgen geen aanvulling meer, omdat er geen vervoer
is. Alleen fruit: appels en peren en
groente; dat gaat gelukkig nog wel.
Het beste krijg je wel niet, maar beter
wat als niets! De Duitsers slepen hier
alles leeg. Gisteren werd de Jaarbeurs
leeggehaald; stapels kazen gingen
eruit. Dat heeft zus Ina gezien. Douwe
Egberts is ook leeg gehaald gisteren.
Vaak zeg ik thuis: ik wou dat ik op
de fiets naar Losser kon, maar dat is
erg gevaarlijk, omdat Hengelo ook
weer zo erg gebombardeerd is. Mien
heeft nog geprobeerd om je op te
bellen bij de dokter, maar ze kon geen
aansluiting krijgen, omdat Hengelo
gebombardeerd was. Toch zal ze het
nog eens proberen. Dus bereid Tanta
Mina en oom Herman er maar op voor
dat Mien aan de telefoon kan komen.
Dat zou natuurlijk leuk zijn als Mien
je eens persoonlijk kon spreken.
Amersfoort is ook erg gebombardeerd.
Bij het bombardement van Utrecht
stond bij ons nog een trein met
munitie die gelukkig niet getroffen
is, anders was de halve stad eraan

Iedereen is nu huiselijk geworden,
omdat iedereen om 8 uur binnen moet
zijn. Jos is zondag nog op de fiets
vanuit Amsterdam naar hier gekomen.
Er waren duizenden vliegtuigen over
gekomen en die hebben Duisburg een
uur lang gebombardeerd. Verschrikkelijke voor die mensen. Ja, Duitsland
heeft wel wat te verduren en dan toch
nog zeggen ze: ‘Duitsland capituleert
nooit!’; Die arme mensen toch die
al die bombardementen mee moeten
maken. Hier is het een paar seconden
geweest en dat was zo erg en daar
een uur. Iedereen moet daar wel een
krankzinnig van worden. Wij zullen
daarom nog maar eens extra bidden
dat God ons nog mag sparen voor
al die rampen. Wij houden ons maar
kalm, dat is nog maar het beste.
Je broer Gerard helpt kapper Blokzijl
hiernaast met scheren. Zo verveelt hij
zich niet en verdient hij er ook meteen
wat bij. Gisteren kwam een Duitser.
Daar kreeg hij zomaar 60 cent van en
voor het inzepen van een ander 1,40.
Dat gaat allemaal in de fooienpot en
zaterdag krijgt hij zijn loon. Piano spelen gaat ook wat beter met hem en hij
begint ook al een beetje uit zijn hoofd
te spelen. Achter zijn rug zitten we
dan al inwendig te lachen, maar als hij
het merkt wordt hij verlegen en doet
hij het niet meer.
Ik zelf heb op kantoor ook niet veel te
doen. Vandaar dat ik deze brief maar
schrijf. Thuis heb ik er toch ook geen

tijd voor. ‘s Middags ga ik maar wat
helpen op de speelgoedafdeling. Gisteren zijn er propellers verkocht. Het is
een spiraal met een ijzeren vlindertje
wat je er af kunt schieten. 35 cent
kosten ze en ze vliegen weg.
Ik geloof wel dat ik geschreven heb
dat mijnheer Van Rossum ook opgepakt is met die razzia’s van vorige
week zaterdag. Hij had zich ziek
gehouden, maar moest toch mee. Hij
zit nu in Zwartsluis en heeft het goed.
Af en toe belt hij op. Hij is nu bezig
om te zien of hij weer naar huis mag.
Of het gelukken zal, weet ik nog niet.
Oom Rinus is ook uit huis weggehaald
en zo nog honderden anderen.
Het is heel erg voor ons dat we geen
pakjes meer krijgen uit Losser. Dat
missen we zo. Moeder en wij allen
waren zo blij met de broodbonnen,
Frans. Maar ze waren helaas verlopen
en toen zijn Moeder en Ina bij vier
afdelingen geweest van het distributiekantoor, maar niemand wilde ze omruilen. Toen zijn Ina en Lien er samen
weer heen gegaan en ja hoor goddank
kregen ze het voor elkaar. Dat scheelt
ons weer even. Nu we maar twee uurtjes gas hebben kan moeder natuurlijk
maar EEN keer middageten maken.
Dus eten we dubbel brood en dat gaat
niet van dat kleine rantsoentje. Dus
Frans: we houden ons aanbevolen als
je weer wat machtig kunt worden. En
wil je dan misschien rantsoenbonnen
of een ander soort bonnen sturen die
lang geldig blijven? Omdat je bericht
zo lang onderweg is zijn de bonnen
anders verlopen als wij die brief krijgen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde.
Ook andere bonnen kunnen we goed

Joke met fiets op de Koekoekstraat, 1939

gebruiken; de verrekening komt wel
in orde.
Ik hoop dat je het pakket met ketel,
kopjes en bekers al ontvangen hebt.
Die bekers zijn bestemd (zoals ik in
de vorige brief schreef) voor de zuster
van het dienstmeisje van tante Lize
in ruil voor de punten die ze onze Ina
meegegeven heeft. Mocht het zijn dat
je het pak niet ontvangen hebt, zou je
dan die boer eens lief kunnen aankijken en hem beloven dat hij in ieder
geval vijf emaille kopjes krijgt? Dan
kan je die schoenen toch krijgen? Hij
moet toch wel erg hard zijn als hij dat
niet goed vindt. Hij krijgt ze beslist
hoor; daar kan hij op rekenen. Voor
die ketel zie je ook maar flink wat los
te krijgen en dat bewaar je dan maar
voor als je weer iets kunt verzenden
of aan iemand meegeven. Jammer
zeg dat je niet wist dat Lies en Jack
hierheen kwamen. Ze zijn hierheen
gekomen op de fiets. Liesbeth bij Jack

achterop. Ze hebben er drie dagen
over gedaan. Je had dan misschien
best een pakje mee kunnen geven,
maar enfin dat is voorbij….
Frans ik geloof dat ik je nu wel
van het een en ander op de hoogte
gebracht heb en hoop ook dat dit
schrijven niet tevergeefs geweest is.
Heb je ook nog naar ons geschreven?
Doe dat anders gauw, want we zijn erg
benieuwd hoe jullie het allen maken.
Vergeet vooral niet de hele Losserse
familie de groeten over te brengen van
ons thuis.
Je liefste zus Joke
Tot ziens in vrede!
By by!

Klanttevredenheid

Muzikanten bij de uitvaart, een kist op een bakfiets door Utrecht, wijn en tapas, allesbehalve koffie en cake. Bij Barbara Uitvaartverzorging kan het allemaal; wij gaan op
zoek naar dat wat bij de overledene past en hoe deze persoon in het leven heeft gestaan.
Dat is de basis voor een bijzondere uitvaart.
Wij zijn pas tevreden als de
familie zéér tevreden is en als
belangstellenden na de uitvaart
zeggen: dit was precies zoals de
overledene in het leven stond. Dat
is het grootste compliment dat wij
kunnen krijgen!
Uiteraard staat na een overlijden
alles in het teken van het creëren
van een waardig, persoonlijk
laatste afscheid. Uw hoofd loopt
over van emoties en van alle zaken
die in korte tijd geregeld dienen
te worden. Ons betrokken team

is u dan graag van dienst om u
zorg uit handen te nemen en de
wensen van u en/of de overledene
te realiseren.
Als sinds 1955 verzorgt Barbara
Uitvaartverzorging met respect
voor overledenen en nabestaanden
bijzondere, memorabele en warme
begrafenissen en crematies in
Utrecht en omgeving. Dit heeft
erin geresulteerd dat wij het Keurmerk Uitvaartzorg mogen dragen.
Wanneer een dierbare is overleden
en ú verantwoordelijk bent

voor het verzorgen van zijn of haar
uitvaart, dan wilt u natuurlijk dat
alles tot in de puntjes geregeld
wordt. Kiest u voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk
Uitvaartzorg, dan kiest u voor
kwaliteit en mag u vertrouwen op
een waardig (en passend) afscheid
van de overledene.
Barbara is in het bezit van het
Keurmerk Uitvaartzorg.
De zes zekerheden van het keurmerk zijn:

1. Heldere afspraken over
uitvoering uitvaart
2. Transparante kostenbegroting
3. Goede organisatie van de
uitvaart
4. Bekwaam personeel
5. Doelmatige klachtenafhandeling
6. Klanttevredenheidsonderzoek
Voor het toetsen van de zekerheden van het keurmerk wordt
circa 4-6 weken na de uitvaart een
korte enquête aan u gestuurd. Wij
vragen u hierin om enkele vragen
met een waardering van minimaal
‘onvoldoende’ tot maximaal
‘uitstekend’ te beoordelen,
alsmede om de uitvaart met een
algemeen cijfer te waarderen. Ook
is er ruimte voor opmerkingen en

suggesties aangaande de geleverde
diensten door Barbara Uitvaartverzorging.
Wij krijgen van onze families
gemiddeld een 9,3! Bij Barbara
Uitvaartverzorging zijn wij bijzonder trots op onze hoge klanttevredenheid. Natuurlijk kunnen
wij blijven verbeteren, daarom
zijn de uitkomsten van de enquête
belangrijk en geven ons inzicht
hoe wij onze dienstverlening nog
verder kunnen optimaliseren.
Dat mag ook blijken uit de
ontwikkeling van de klanttevredenheid: van 8,7 in 2012
naar 9,3 in 2018…..

Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl
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Minder gewicht en
een stralender gezicht

Een kunstgebit verdient de zorg
van de tandprotheticus

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

De tandprotheticus
Specialist voor uw kunstgebit

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

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

Wij kopen
uw Vastgoed

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 minuten staat gelijk aan 2 à
3 uur actief sporten. Door de opbouw en versterking
van de spiermassa zie je ook vaak verlichting bij
aandoeningen als lage rugpijn, MS, reuma en fybromyalgie.’’ Dat laatste wordt bevestigt door Marjan,
die zowel fybromyalgie als vaak lage rugpijn heeft:

Snelle afwikkeling!

Verhuurd

“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sportschool geworden!’’
Lymfedrainage speelt een belangrijke rol in ons
immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van
ziektekiemen, afvalstoffen, spanningen, pijn-en
stresshormonen. Een blokkade kan deze constante
‘schoonmaak’ ﬂink tegenwerken. Allerlei klachten
kunnen het gevolg zijn. Aanhoudende vermoeidheid,

Onverhuurd
Gebreken
geen probleem
T. 085-0030120
E. aankoop@syvalo.nl

www.bisonbowlingmaarssen.nl

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

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

De Hyundai i10 nu met € 2.100

Je rijdt al een Hyundai i10

vanaf € 9.795
(incl. € 2.100 Try and Buy bonus)

Private Lease vanaf

€ 199 p.m.

Obv 60 mnd/10.000 km/p.j.

Ervaar nu zelf de Hyundai i10 en je bent meteen verkocht. En met de € 2.100 Try and Buy bonus wordt een Hyundai i10 wel héél
aantrekkelijk! Al onze modellen zitten vol slimme technologieën die je verbonden en veilig houden. Bovendien is er de 5-jaar
garantie met onbeperkte kilometrage én bieden we een interessante 50/50 deal. Heb je een auto in te ruilen? We doen je graag
een scherp aanbod. Kom langs, try én buy de Hyundai i10 nu voor slechts € 9.795. Kom verder.

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl
Hyundai Wittenberg Utrecht: Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216
Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn 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. Kijk voor de voorwaarden en condities op hyundai.nl. De Hyundai actie ‘Try and Buy bonus’
bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.100 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-11-2019 tot en met 30-11-2019 met een uiterste registratiedatum van
één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties.
De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019
beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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In deze nieuwe bijdrage van het Spoorwegmuseum gaat het over treinkaartjes. In alle soorten en maten. Lees en denk mee terug aan vroeger!
MUSEUM
VAN ZUILEN

MUSEUM

WIJK C

De heilige graal van het
Spoorwegmuseum

Dit jaar viert het Spoorwegmuseum 180 jaar spoorwegen in Nederland. In 1839 vertrok vanaf station Eenhonderd Roe in Amsterdam
de eerste trein voor een ritje naar Haarlem. De trein, getrokken
door stoomlocomotieven De Snelheid en De Arend, deed er een half
uurtje over. In dat jaar werden er precies 77.763 treinkaartjes verkocht. Geen hiervan is bewaard gebleven. Tenminste, daar gaat
men van uit. De gekochte kaartjes moesten namelijk bij het
uitstapstation weer worden ingeleverd waar ze vervolgens geteld werden. Daarna werden de kaartjes vernietigd. Het Spoorwegmuseum hoopt echter nog steeds dat ooit nog één van die
kaartjes uit 1839 opduikt.
Het Spoorwegmuseum wordt regelmatig benaderd door mensen die zeggen
dat ze een exemplaar van het oudste
treinkaartje bezitten. Het blijkt dan
steevast te gaan om een nepperd. Bij
de viering van 100
jaar spoorwegen, in
1939, zijn er kaartjes
uitgedeeld die sterk
lijken op de kaartjes
uit 1839. Aan de kartelrand is te zien dat
deze niet echt zijn.
Meldingen over het
bezit van het oudste
treinkaartje werden daarom door het
museum altijd met een korreltje zout
genomen. Totdat er een telefoontje
binnenkwam van amateurboekbinder
Joop Jager. Hij benaderde het museum
met iets dat wel heel bijzonder bleek
te zijn. Bij het herstellen van de rug
van het boek ‘Oeuvres completes de
J. Racine’ uit 1840 trof hij een strook
treinkaartjes aan. Het is een boek van

657 bladzijden met een vrij brede rug.
Bij het inbinden werd de rug vaak
verstevigd met papier of oude kranten.
Omdat papier in de 19e eeuw kostbaar
was, werd voor dit soort dingen vaak

Het loket op Utrecht Centraal in 1936

oud materiaal opnieuw gebruikt. Op
de strook is te zien dat het treinkaartjes zijn voor het traject Amsterdam –
Haarlem. Ook
is de prijs van
de rit te lezen,
40 cent. Dit betekent dat het
derde klasse
kaartjes waren.

Het getal 184 is een aanduiding van
het jaartal. De conducteur vulde hier
nog een getal in. Omdat het boek uit
1840 stamt is het aannemelijk dat we

De loketten van Utrecht CS in 1976

hier kunnen spreken over de
oudste bekende treinkaartjes
van Nederland. De Heilige
Graal is het niet. Maar het
komt wel erg dicht in de
buurt. Vooralsnog blijft het
Spoorwegmuseum op zoek
naar een
kaartje uit
1839. Of
het ooit
opduikt?
We weten
het niet.
Chipkaart
Inmiddels is het ouderwetse
papieren (of kartonnen)
treinkaartje door NS afgeschaft. Ofﬁcieel op 9 juli
2014 om 4.00 uur ‘s nachts
gingen alle NS-automaten
over op de chipkaart. Het
Spoorwegmuseum deed
destijds een oproep
om het museum het
laatste papieren kaartje
te bezorgen. Er bleken
veel mensen ‘s nachts op
pad te zijn gegaan om het
laatste papieren kaartje te
bemachtigen. Er werden
kaartjes aangeboden die
gekocht waren 9 juli om 3.57 uur, 3.58
uur, 3.59 uur en om 4.00 uur. De verrassing was dan ook groot toen er een
kaartje werd opgestuurd dat om 4.01
uur gekocht was op station Den Haag
Ypenburg. Dit kaartje is ofﬁcieel in de
collectie opgenomen als allerlaatste
papieren treinkaartje.

Bijzonder
treinkaartje
Tenslotte nóg
een curiositeit.
In Wales ligt een
station dat het
‘Guinness Book
of World Records’
heeft gehaald met
de titel ‘langste
stationsnaam ter
wereld’. Hoewel het
Spoorwegmuseum
voornamelijk collectie beheert die te
maken heeft met de
Nederlandse spoorgeschiedenis, is een
perronkaartje van dit
station in Wales toch
opgenomen in de
collectie. Het kaartje
vermeldt: Platform
Ticket 3d. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Hoe
dit wordt uitgesproken
is bij het museum niet
bekend, voor de inwoners van Wales is dat
geen probleem. Letterlijk betekent de naam:
“Church of St. Mary in a hollow of
white hazel, near to a rapid whirlpool
and to St. Tysilliobs Church, near to a
red cave.” Dat u het maar weet.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
Finaleconcerten Orkest van Utrecht

Orkest van Utrecht geeft zaterdag 23 en zondag
24 november twee finaleconcerten met stand
up-comedian Jeroen Pater en topcelliste MartjeMaria den Herder. Na een inleiding door Jeroen
Pater, geïnspireerd op de te spelen stukken, brengt
topsoliste Maartje-Maria den Herder het beroemde celloconcert van Dvorák ten gehore, een
prachtig, romantisch concert met hartstochtelijke passages en schitterende, virtuoze solo’s.
Na de pauze speelt het orkest de 5e symfonie van Tsjaikovski. Het langzame deel (Andante
Cantabile) met haar bijzondere hoornsolo is een van de fraaiste stukken binnen Tsjaikovski’s
oeuvre. Het concert wordt afgesloten met een door het orkest zelfgemaakte lipdub (video clip)
op een bekend nummer van Queen. Aansluitend zijn de bezoekers welkom op een borrel ter ere
van het lustrum. Jeroen Pater is een goede bekende voor het Orkest. In 2016 streed hij als een
van vier andere prominente Utrechters om de titel ‘De Beste Dirigent van Utrecht’. Pater maakt
al meer dan 20 jaar comedy. Naast oprichter van het Comedyhuis is Jeroen ook artistiek leider
van het Utrecht International Comedy Festival. Maartje-Maria den Herder is in 2007 cum laude
afgestudeerd aan het Conservatorium en sinds 2014 celliste in het Concertgebouworkest. Het
Orkest van Utrecht is een symfonieorkest bestaande uit ruim 40 enthousiaste en gevorderde
amateurmusici met de ambitie op hoog niveau te musiceren. Sinds 2012 staat het orkest onder
leiding van Michiel van Vliet (Zie ook elders op deze pagina).

VerzamelaarsJaarbeurs en Mega Platen & CD Beurs

Kleding met de geur van vervlogen tijden. Vintage stoeltjes die een nostalgisch gevoel oproepen. Opbergblikken van merken van weleer. Complete serviezen uit het begin van de vorige
eeuw, antiek glaswerk, ouderwets horecabestek, broches en pins, speelgoed van hout of blik,
bijous uit de jaren vijftig, zestig, zeventig… Het is allemaal te vinden op de VerzamelaarsJaarbeurs en Mega Platen & CD Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht op 16 en 17 november. Verdeeld
over vijf hallen bieden meer dan 1.500 deelnemers honderdduizenden voorwerpen aan. De
ruim 40.000 m2 is overzichtelijk ingedeeld op thema: speelgoed, glas, aardewerk, postzegels
en munten, archeologie, ansichtkaarten en ‘platte zaken’. Er is een gedeelte met van alles uit de
fifties en een segment met curiosa en vintage en design woon- en interieurartikelen. En op vrijwel elk gebied zijn aanbieders uit binnen- en buitenland. De 52e Mega Platen & CD Beurs is ook
nu weer een vast onderdeel. Dit walhalla voor liefhebbers van popmuziek biedt een gigantisch
aanbod aan singles, elpees, cd’s, dvd’s en bijpassende merchandise. Maar er is nog veel meer
te doen en te zien. Zie hiervoor de site www.verzamelaarsjaarbeurs.nl

Arrangementen bij Bison Bowling Maarssen

Lekker met z’n allen friet eten na een goed potje Glow in the Dark-golf? Of liever nog even bowlen? Het kan allemaal bij Bison Bowling Maarssen. Er zijn speciale arrangementen voor jonge
golfers en kinderen. Naast de kinderarrangementen kan er natuurlijk altijd gebruik gemaakt
worden van andere activiteiten zoals het (Magic)bowlen en onze escape room “The Postoffice”.
Dat is allemaal weer te combineren met een steengril- of pannenkoekenarrangement. Heeft u
binnenkort wat te vieren? Is het weer tijd voor een personeelsuitje? Of wilt u wat leuks doen
met het gezin? Kom een balletje slaan! Zie ook elders op deze pagina en kijk op: bisonbowlingmaarssen.nl en/of volg ons op facebook: https://www.facebook.com/BisonBowlingMaarssen

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Vanaf nu
Glow in the Dark 3d Jungle midgetgolfbaan

Bison Bowling Maarssen is ook in 2019 weer volop aan het
vernieuwen. Vorige week opende het bowlingpaleis als eerste in
de regio een waanzinnige Glow in the dark 3D Jungle midgetgolfbaan. Er zijn maar liefst 12 uitdagende en wisselende holes, waar
jong en oud zich in een spannende 3D jungle zal wanen. Kids
kunnen al meedoen vanaf 4 jaar. Voor meer informatie: kijk op de
website bisonbowlingmaarssen.nl of op facebook: https://www.
facebook.com/BisonBowlingMaarssen

Zaterdag 16 en zondag 17 november
VerzamelaarsJaarbeurs en Mega Platen & CD Beurs

Europa’s grootste
vintage-evenement
komt weer naar de
Jaarbeurs aan het
Jaarbeursplein 6 in
Utrecht: de VerzamelaarsJaarbeurs
en Mega Platen &
CD Beurs. De plek
met de grootste keus voor verzamelaars en liefhebbers van curiosa, antiek en tweedehands spullen.
Op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang: online voorverkoop via de website: € 12,50 | Kassaprijs tijdens beurs € 14,00/ Meer informatie: www.verzamelaarsjaarbeurs.nl of kijk op facebook of instagram.

Zaterdag 23 en zondag 24 november
Grote lustrumfinale Orkest van Utrecht

Utrechtse stand-up comedian Jeroen Pater en
topcelliste Maartje-Maria den Herder treden op met
het Orkest van Utrecht in de grote lustrumfinale.
De twee concerten vinden plaats op zaterdagavond
23 november 2019, aanvang 19.45 uur in de Tuindorpkerk in Utrecht en op zondagmiddag 14.30
uur in de OLV-kerk in Bilthoven (let op vervroegde
aanvangstijden). Informatie en kaartverkoop (€
15,00 en kinderen € 5,00) via www.orkestvanutrecht.nl

Van zondag 24 november 2019 t/m 13 april 2020
Drie nieuwe Winterpresentaties in Nationaal Glasmuseum

In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe winterpresentaties te zien: De Wachtkamer
van Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam 50 jaar
Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de collectie. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl
voor meer informatie. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam, www.nationaalglasmuseum.
nl

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

Elke donderdag

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.

Drie nieuwe tentoonstellingen in Nationaal Glasmuseum
In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe tentoonstellingen te zien. Dat is
allereerst ‘De Wachtkamer van Roos Bustek’, een expositie van Koos Buster die dit jaar het
glasstipendium van Stichting Stokroos is toegekend. Die stichting ondersteunt jonge kunstenaars, ontwerpers en vormgevers met de nadruk op ambachtelijke kwaliteit, experiment en
vernieuwing. Bovendien kent de stichting jaarlijks beurzen toe, om hen de kans te geven om te
experimenteren en te exposeren in een museale omgeving.
Een tweede expositie is ‘Meydam in Kleur, 100 jaar Meydam’. Dit jaar is het 100 jaar geleden
dat de toonaangevende glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935
was hij verbonden aan de Glasfabriek Leerdam.
De derde expositie betreft ‘50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie’.
Daarmee neemt het Nationaal Glasmuseum deel aan de viering van het 50-jarig bestaan van
de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, dat in mei 2019 van start is gegaan. Meer
informatie op www.nationaalglasmuseum.nl

Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen.
Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00
uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom
langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van
een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel
030-6063944.
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Succesvolle volksjongens uit Vogelenbuurt
Wat heeft heeft architect Piet
Blom – ontwerper van onder
andere de Kubuswoningen in
Rotterdam – van doen met de
als volkswijk bestempelde
Vogelenbuurt? Die vraag is
aanleiding voor dit verhaal.
Ter nagedachtenis van architect Piet
Blom sprak de heer De Waal op een
symposium in Rotterdam en vertelde
met enige emotie dat hij en Piet Blom
een gemeenschappelijkheid deelden,
namelijk dat zij beiden uit een typische volkswijk kwamen. De molenmakerszoon Piet uit de Jordaan en hijzelf
uit de Utrechtse Vogelenbuurt.
Wandeling
Na de loftuitingen – Piet Blom was
ook de architect van zijn woning in
Rijnsweerd – stapte ik op de heer De
Waal af en vertelde dat wij ook iets
gemeenschappelijks hadden: ook mijn
geboortehuis stond in de Vogelenbuurt. Zo kwam het gesprek op die
buurt en zijn bewoners, dat werd afgesloten met zijn opmerking, dat – evenals hijzelf – veel jongelui een mooie
maatschappelijke carrière hadden
gemaakt. Daar dacht ik nog eens over
na toen ik onlangs een wandeling door
die buurt maakte en ook hoorde dat in

de Grietstraat voor een klein woninkje
onlangs € 520.000,- was betaald!
Zijn opmerking over de maatschappelijke loopbaan, bracht me – als
voorbeeld – op die van mijzelf en mijn
twee broers.
Purser
Tweelingbroer Frans trad, na een wereldreis als purser op de Willem Ruys,
in dienst van de consulaire dienst van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en heeft in zijn 40-jarige loopbaan
op vele vele ambassades “all over the
world” gewerkt met als laatste post
Malta.
Technicus
Broer John ging na de Ambachtsschool aan de Hengeveldstraat op
mijn advies naar de Instrumentmakerschool van Philips in Hilversum.
Vervolgens is hij gaan werken als
perfusionist, de technicus die de
hart-longmachine bedient tijdens hartoperaties. Er was geen opleiding voor
dit beroep, dus hij richtte een stichting
op die deze opleiding ging verzorgen:
eerst zelf en later op nationaal en in
Europees verband.
Zijn bijdrage in de ontwikkeling van
deze sector in de gezondheidszorg

mag enorm genoemd worden.
Monumentenzorg
Zelf ben ik na Mulo-B op de Willem
de Zwijgerschool aan het Janskerkhof
en een technische start naar Australië
gegaan en gewerkt in de Leigh Creek
Coalmine. Zowel op de heen- als de
terugreis per boot heb ik mijn twee
buurjongens Rien en Gerrit Hulsdauw
bezocht, die naar Nieuw-Zeeland
waren geëmigreerd. Bij terugkeer –
en na mijn huwelijk met de bekende
Utrechtse atlete Marijke Hessels – heb
ik de Bestuur Academie (deels vijf jaar
avondstudie) gedaan en uiteindelijk
27 jaar bij Monumentenzorg in Zeist
gewerkt, waar ik nu ook woon. Vanuit
Zeist werd ik uitgezonden naar Curaçao waar ik als Hfd. Monumentenbureau van de DROV de monumentenzorg aldaar heb geoperationaliseerd.
Mijn tweelingbroer, die toen consul
was in Paramaribo, heeft me toen zelfs
daar nog bezocht! Later werd ik via de
VN nog uitgezonden naar Kosovo om
het openbaar bestuur daar een zetje in
de goede – democratische – richting
te geven.
Herman van Veen
Daarbij kwam ook nog dat ikzelf het
allereerste optreden in de carrière

Vogelenbuurt in 1977 (foto: Het Utrechts Archief)

van Herman van Veen – die in de
Kievitdwarsstraat woonde – heb
georganiseerd: half jaren ‘60 op de
Nederlandse Ambassade in Bonn en
toevalligerwijs werkte daar mijn tweelingbroer Frans; mijn andere broer
heeft de ras-Utrechtse artiest – binnen
zijn vakgebied – ook nog van dienst
kunnen zijn.
Avondstudie
Op deze voorbeelden van jongelui uit
de Vogelenbuurt doelde de heer De
Waal toen ik hem sprak. De bedoeling
van dit artikeltje is ook dat de andere
jongelui van destijds uit Utrechtse

volkswijken gewag maken van hun
vaak mooie maatschappelijke carrière,
omdat ik weet dat die – zoals in het
geval van Piet Blom maar ook van de
heer De Waal uit de Merelstraat – zeker niet zonder slag of stoot tot stand
is gekomen. Vele vele jaren avondstudie na het werk, ging daar veelal aan
vooraf en ik heb wel meegemaakt dat
op de vrijdagavond tijdens het laatste
lesuur menigeen van vermoeidheid in
slaap viel!
Otto Steenbrink
Zeist
Otto.Marijke@planet.nl

Sinterklaas en de hond in Tuindorp-Oost
Wij mochten nooit een hond. Mijn vader heeft nog weleens een
zielig katje meegenomen, maar dat was al vrij snel weer ‘verdwenen’. Mijn moeder wilde namelijk beslist geen huisdieren en
was er ook wat bang voor.
De decembermaand van 1973 naderde
en ik lootte mijn moeder dit keer. Dus
1 + 1 = 2 en een groot gedicht werd
gemaakt. In de tijd dat ik na het eten
“mijn huiswerk deed” natuurlijk. Ik
geloof dat mijn jongere broer en zus
ook in het complot zaten… en o wat
is het moeilijk een geheim te bewaren,
terwijl je zoveel prachtige ideeën hebt!
Mormel
In feite kende ik zelf maar weinig

hondenliefhebbers. Bij Trees Janssen, een buurmeisje, had je Buffy …
een klein mormel die naar iedereen
gromde, een prachtige Ierse setter aan
de overkant en natuurlijk mijn tante
Riet. Zij hadden een heel klein zwart
poedeltje en op een gegeven moment
een gigantische Deense dog erbij.
Toy-toy was de baas en als Cleo met
zijn gigantische lijf (en blote billen!)
lekker op schoot zat of op de bank lag,
maar de ander wilde dáár, dan droop

Lassie, de Schotse collie van de tv-serie, kenden we vroeger allemaal.

hij af naar de keuken.
Lassie en Snuf
Dus welke prachtige voorbeelden van
een hond had ik eigenlijk? Nu, dat
weet iedere lezer wel: Lassie natuurlijk! Plus Snuf, de hond uit de boeken
en het gezegde over een ‘trouwe
lobbes’ van W.G. van der Hulst, denk
ik. Maar het beloningsplaatje van
een golden retriever, dat ik op school
kreeg, was mijn belangrijkste bron.
Wat een mooie hond!
Dus toen Sinterklaas kwam, had ik
alles klaar: bandrecorder, flesje Nonchalance met groene Vinolia-zeep Très
Chic erbij, stro, gedicht enzovoorts.
Toen ‘s avonds plechtig door mijn
vader gezegd werd “Mamma”, kon
het spul beginnen: Stekker in de gang
in het stopcontact en aan het snoer
een grote verhuisdoos. Gedicht over
dat mijn moeder “een puppy vast wèl
leuk zou vinden” en “omdat ze altijd
zo goed voor ons zorgde, hier een
prachtig cadeau!”
En “ook wat eau de cologne, anders
stinkt-ie zó!” ….. Mijn moeder stond
toen al OP de bank te roepen: “Jan,
Jan dit wil ik niet!” en wij maar lachen. Af en toe rolde de fles met water
heen en weer over het stro en klonk
er vanuit de cassetterecorder weer het
puppy-geluid “mjie-ie-hiep pjieieiep

Golden retriever: misschien wel de liefste hond ter wereld

mmm gnnnf bwaf waf!”
Echt bang
Uiteindelijk moesten wij de doos
gauw openen en het echte cadeautje
snel geven, want mijn moeder was
ècht bang. Dat wil geen enkel kind
zien natuurlijk en het zeuren om een
hond was hierná ook echt over.
Grappig genoeg kwam er bij mijn
gezin later een golden retriever en
bij mijn broer een Duitse herder, met
beide wat opvolgers.
Sitterlaan
Wat ik zelf die avond gekregen heb,

ben ik totaal vergeten, maar deze surprise niet! En wàt een voorpret!
Dit was in de Sitterlaan, dus als er nog
lezers zijn uit die buurt? Verras deze
lezer uit Overijssel met stukjes alstublieft. De Oud-Utrechter wordt voor
mij inmiddels door mijn kleinkinderen
verzameld en houdt me altijd zoet
tot ik de IJsselbrug bij Zwolle weer
overdender.
Fijne Sinterklaas gewenst!
B. Teuben-Faber
b.teubenfaber@gmail.com
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fase 3 Verkoop gestart

FANTASTISCH WONEN IN HET GROEN...

• Dichtbij centra van Zeist, Utrecht en Amersfoort
• Riante, energiezuinige twee-onder-één-kapwoningen en
Herenhuizen op grote kavels met diepe tuinen
• Veel opties en uitbreidingsmogelijkheden
• Verkoopprijzen vanaf ca. € 397.500,- v.o.n.

Verkoop en inlichtingen:
Strater ERA Makelaardij
T 035 601 61 51
Molenbeek Makelaars
T 030 69 202 04

www.DeGroeneHoogte.nl

Al 22 jaar top 10 best georganiseerde evenementen van Nederland!

Knip deze bon
uit en lever
die in bij
de kassa voor:

O LIN
TICKN
E
E
KORTTS MET
I
www.c NG!
o
christmuntry
a
fair.nl s

€2,50

korting!
p.p.

Voor maximaal 2 personen
Ofﬁciële entreeprijs €22,50.
Niet in combinatie met andere kortingen.
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Spoken in Wittevrouwen
In 1995 trad ik aan als directeur van het Nederlands Waterleidingmuseum, dat was ondergebracht
in Utrechts oudste watertoren, in het hart van de binnenstad, op de Lauwerhof bij het Predikherenkerkhof en de Breedstraat. In datzelfde jaar bestond de watertoren 100 jaar. Voor een nieuwkomer
als directeur een voor de hand liggend en dankbaar onderwerp voor een tentoonstelling. Die kwam
er onder de titel ‘Utrechts oudste watertoren in eeuwenoude buurt’. De watertoren was immers
gebouwd op het terrein van het voormalig Predikherenklooster. En welke Utrechter kent niet de
‘Lapjesmarkt’ op de Breedstraat?
Toen mijn plannen voor de tentoonstelling ruchtbaarheid kregen, werd
ik benaderd door een dame met de
vraag of ook aandacht besteed werd
aan het voormalig Wittevrouwenklooster. Jazeker, dat hoorde erbij. Op
fluisterende, ietwat samenzweerderige
toon vertrouwde ze mij toe dat ze daar
op school zat, op de Meisjes HBS en
voegde daar nog iets geheimzinnigers
aan toe: ‘Weet u dat het daar spookte?’
Nee dus, maar mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld, zeker toen ze
meedeelde dat daar een publicatie over
bestond van Van Rennes, journalist
van de NRC. Ik mocht het boekje wel
even lenen.
De Utrechter Isaac van Rennes
was correspondent voor kranten,
waaronder de NRC. Zijn verslagen
zitten vaak vol spitsvondige humor en
verrukkelijke scherpzinnigheid. Van
Rennes’ ‘Spookhistorie’ komt voor
in het boekje ‘Vonken en Vlammen’
uit 1887. Hij schreef het al in 1883.

Het begint zo: ‘Er gebeurt hier in de
laatste dagen, of beter gezegd in de
laatste nachten, iets zonderlings.’ En
hij vervolgt: ‘Men weet, dat aan het
einde der Wittevrouwenstraat, ter
plaatse waar de Willemskazerne stond,
thans eene hoogere burgerschool voor
meisjes staat.’ In die school was dus
de dame die mij had opgebeld leerling
en ze verzekerde mij in alle ernst dat
het verslag geen blabla-verhaal was!
Wat nog overbleef van het middeleeuwse klooster van de norbertinessen, die wegens hun kledij ‘wittevrouwen’ werden genoemd, werd in 1678
gesloopt. Daar kwam de Willemskazerne, die in 1829 officieel geopend
werd en in 1877 afbrandde. Op die
plek verrees in 1882 de nieuwe Meisjes HBS die acht jaar eerder gestart
was aan de Plompetorengracht.
Terug naar Van Rennes. ‘Het spookt
hier! Ja, wezenlijk, echte spoken!
Er zijn er, die ze gezien hebben, met
eigen oogen. Het is een lange rij van

juffers, in witte kleederen gehuld, met
witte kappen over het neergebogen
hoofd en brandende waskaarsen in de
hand’ die om middernacht vanuit de
Lange Jufferstraat richting de school
schrijden en daar ‘met de brandende
kaars zwaaiende, slaken zij een luiden,
smartelijken gil, die de gevangenen in
de nabijgelegen cellulaire gevangenis
doet opschrikken.’
Identificatie van de spoken ligt nogal
voor de hand: ‘Het zijn de Wittevrouwen, die haar gewoon nachtelijk
bezoek brengen aan de plaats waar
vroeger haare abdij stond.’ Toen op
die plek de kazerne stond, waren
daar geen spoken te bekennen. Ze
werden afgeschrikt door de vloekende
militairen, volgens Van Rennes. Zodra
de spoken nu in de school zijn ‘slaken
ze een nieuwen gil, nog hartverscheurender dan de eerste, en één voor één
verdwijnen ze allen door het sleutelgat.’ Dan vormen ze weer een lange rij
met brandende kaarsen in de hand en

Het gebouw van de Meisjes-HBS aan de Wittevrouwenkade, circa 1930 (foto: Het Utrechts
Archief)

belanden uiteindelijk in de gymnastiekzaal waar ze springen, duikelen
en klimmen ‘om plotseling dat spel te
staken en met een derden gil (…) de
zoldertrap op te vliegen, in processie
over het dak te wandelen en zich langs
de zinken gootpijp weer op de aarde te
laten zakken. Stil en als ware er niets
gebeurd, verdwijnen ze dan weer in de
Lange Jufferstraat.’
Nog fraaier is het slot van Van Rennes’
‘Spookhistorie’: ‘Ik geloof volstrekt
niet aan spoken, maar mijn zegsman is
zoo’n geloofwaardig mensch, en hij is
zoo nauwkeurig in zijne bijzonderheden, dat ik niet aarzel het geval mede

te delen. Hij heeft tot getuige een
agent van politie, die van schrik over
de verschijning nog dienzelfden nacht
de drankwet overtrad, en hij verzekert
mij, dat de concierge der school meermalen des morgens droppels kaarsvet
in de lokalen moet hebben gevonden.’
Wittevrouwen heeft in Utrecht niet
het monopolie voor spookverhalen.
Paushuize heeft ook zijn spook net als
het voormalig Agnietenklooster, nu
Centraal Museum. Andere gebouwen
waar het spookt(e) ken ik niet. U wel?

koekje en huppelde onze kant op. In
de binnentuin keken we bij de vissen
en schildpadden, de tijd vloog om.
Oma oma moest eten en wij namen
afscheid. Caelum beloofde dat hij
gauw weer zou komen.

lang of opa Cor, Caelum en ik vormden een klein gospelkoor

Jos de Meyere
de.meyere@skynet.be

Oh happy day
Ik geef het maar gewoon toe, opa Cor en ik zijn ontzettend
verwend. Verwend met onze lieve, mooie, gezonde, gezellige
kleinkindjes. Dat beseffen we maar al te goed. Ze zijn lekker
bijdehand, helpen ons graag, zijn dankbaar als we iets met ze
doen, kortom wat willen we nog meer.
De jongste van het stel, kleine Caelum
van drie, is een vrolijk mannetje die
het heerlijk vindt als opa ´Snorretje´
komt oppassen. Oma Irene mag ook
wel komen, daar niet van,´die is ook
best lief´ vindt hij. Daar kan ik het
mee doen.
Maandag is het vaste prik, nadat grote
broer naar school gebracht is, weet
Caelum al dat we ´iets´ gaan doen.
Vaak gaan we naar een tuincentrum
waar Caelum de medewerkers helpt
met vegen, de konijnen en vissen
bezocht worden en waar we bij Koko
de papegaai nog wat lekkers nuttigen. “We moeten nog een plantje
kopen en die kikker, en die vlinder.”
Caelum wijst alles aan met zijn kleine
vingertje en zou het liefst de hele kar
volstoppen met alles wat hij mooi
vindt. Maar opa Cor is streng en koopt
heel af en toe iets.
Caelum weet het al: “Anders heeft

opa geen centjes meer om brood te
kopen.” Die boodschap was duidelijk.
Het komt ook voor dat we naar oma
oma gaan, de moeder van opa Cor.
Caelum weet het wel. “Die is héél oud
en ze woont in een héél groot huis.”
Een poosje geleden moest oma oma
verhuizen omdat het tehuis in Soest
waar ze woonde werd afgebroken.
De verhuizing naar Amersfoort had
nogal indruk op de bewoners gemaakt
en ze waren allemaal behoorlijk van
slag. Menigeen was even letterlijk en
figuurlijk de weg kwijt, gedesoriënteerd.
We vroegen ´s ochtends aan Caelum
waar we heen zouden gaan. “Naar
oma oma”, zei hij, “met aardbeitjes,
want die vindt ze lekker.” Op naar
Amersfoort dus, waar Caelum voor
het eerst oma oma haar nieuwe kamer
zou zien. Buiten liep hij als een klein
inspecteurtje om zich heen te kijken.
“Wat mooi hier, het lijkt wel een

paleis”, zei hij enthousiast. Dat oma
oma het daar nog niét zo mee eens
was en érg moest wennen, vertelden
we hem maar niet. Binnen begroetten
we de receptioniste en besloten de
trap op te lopen. “Kan ik best, ik ben
sterk”, zei Caelum. Hij zette de doos
aardbeien even op de grond en toonde
zijn spierballen. Opa Cor en ik waren
benieuwd hoe het vandaag met oma
oma ging. Ze was de laatste dagen
erg moe en niet blij met haar kamer.
We openden de deur, ze zag Caelum
aankomen en lachte van oor tot oor.
“Dag lieverd, wat ben ik blij dat je
gekomen bent. Ooooh en je hebt óók
nog aardbeien meegenomen. Wat lekker! Kom hier, dan krijg je een dikke
pakkerd van me!” Nou, dat hoefde nu
ook weer niet van Caelum, maar hij
liet het toch maar toe. Het kleine mannetje tovert een lach op ieders gezicht,
want toen we even later in de eetzaal
zaten, keken alle dames en heren naar
Caelum en zwaaiden naar hem. Opa
Cor zei dat die mensen het misschien
wel leuk vonden als Caelum ze een
handje ging geven. Zonder gêne liep
hij op ze af en deed wat opa vroeg. Hij
keek achterom en het leek of hij wilde
zeggen; ´Jullie zien zeker wel dat ik
een leuk jochie ben.´ Hij kreeg een

Op de terugweg stond de radio aan.
Uit de speaker klonk ´Oh happy day´.
Caelum schudde zijn hoofd op het
ritme van de muziek, ik klapte in mijn
handen en zong mee. Het duurde niet

´OH HEP IDEE` OH HEP IDEEHEHEE!´ Op zo´n moment zou ik willen
dat het nooit
meer ophoudt.
Een cadeautje!
Irene Kraaijenhagen
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Dvd FC fUsie nu ook via De Oud-Utrechter verkrijgbaar
In maart ging de documentaire ‘FC fUsie, eindelijk weer eens VOETBAL!’ in première in het
Louis Hartlooper Complex. RTV Utrecht heeft daarna de film als 5-delige serie uitgezonden
en op veler verzoek verschijnt FC fUsie nu op dvd en is verkrijgbaar via De Oud-Utrechter.
In FC fUsie gaan we terug in de tijd en herbeleven we aan de hand van verhalen van o.a. oud voetballers en supporters
en veel en uniek archiefmateriaal een stukje Utrechtse voetbalhistorie. Uitgangspunt van de film is de bewogen en
niet meer voor te stellen is. De film
noodgedwongen fusie in 1970 van
aan het Utrechtse betaalde voetbal.
beslaat een periode van zo’n 60
de drie Utrechtse betaalde voetTal van Utrechtse voetbaliconen
jaar,
van
het
landskampioenschap
komen in de film aan het woord
balclubs DOS, Elinkwijk en Velox
van DOS in 1958 tot de tomeloze
zoals Leen van der Merkt, Leo van
wat resulteerde in FC Utrecht.
inzet van de vrijwilligers bij het
Veen, Marco Cabo en Ed van Stijn.
Met deze fusie was destijds niet
huidige Elinkwijk. FC fUsie is
Spelers die hun sporen zowel bij
iedereen even blij. Maar FC
een prachtig tijdsdocument om te
DOS, Elinkwijk, Velox als bij FC
fUsie is meer dan een verhaal over
koesteren, een film over jonUtrecht hebben verdiend. Maar ook
voetbal alleen. Er wordt een fraai
historicus en oud-journalist Ad van
tijdsbeeld geschetst dat voor velen
gensdromen, strijd en clubliefde!
Liempt laat zijn licht schijnen over
en met name de jongere generatie
Kortom een hartverwarmende ode

Utrecht van Toen Kalender 2020
De jaarlijkse Utrecht van Toen Kalender
is er weer. Twaalf maanden, twaalf
historische platen en een mooi overzicht
van de 365 dagen. Leuk voor in de
kamer, de keuken op het toilet of
waar dan ook. Om cadeau te geven of
gewoon voor jezelf!

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

€ 14,95
Oorlog in de 16
Een heerlijk leesboek over de topvoetballers die Utrecht heeft voortgebracht,
van Willem van Hanegem tot Wesley
Sneijder en van Jan Wouters tot Reinier
Kreijermaat.Geschreven door schrijver, journalist en Utrechter Rob van
Scheers, die op zoek gaat naar het geheim van de Utrechtse voetbalschool.

het Utrechtse betaalde voetbal.
Als journalist van dagblad Het
Centrum stond hij er bovenop. En
de supporters van de drie clubs
vertellen hun beleving van de fusie.
Vrijdag 1 november werd de dvd
gepresenteerd tijdens de aftrap van
‘Tikkie Terug’, het gezamenlijke
project van FC Utrecht Maatschappelijk, Comité DOS/Elinkwijk/
Velox en Astrorama Film om o.a.
eenzaamheid onder ouderen te
bestrijden. De dvd is te bestellen
via de bestelbon op deze pagina
of de webshop op www.deoudutrechter.nl

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

€ 19,95

€ 19,99
Fc Fusie
De documentaire van Robbert Bleijs
over de fusie van de Utrechtse voetbalclubs Elinkwijk, DOS en Velox tot FC
Utrecht is nu ook via De Oud-Utrechter
te bestellen. Een pareltje over Utrechts
voetbalverleden. In deze krant al veelvuldig aangeprezen.

€ 17,99

Utrecht Agenda
2020

€ 18,50

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

€ 17,50

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,50
17,99
14,95
17,50
19,99
19,95
10,00
14,95
12,95
14,95
19,95
17,95
24,95

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop op www.deoud-utrechter.nl en bestel digitaal.
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TANTE POST
Gapers
Met Gapers terug naar de tijd van
toen. Onder die titel werd op 1 oktober
jl. in De Oud-Utrechter van mij een
artikeltje geplaatst, waar ik zoals vanouds heel blij mee was. Hierop kreeg
ik diverse leuke reacties van de lezers.
Eén daarvan kwam van mevrouw Corrie van Elven-Rijaarsdam. Zij deelde
mij mede, dat zij in het Drogisterijmuseum te Maarssen had gehoord, dat de
Moren de opdracht kregen als eersten
de zogenaamde pillen te proberen. Als
ze in leven bleven, dan werden ze aan
de boeren en buitenlui verstrekt. In
onze tijd zouden we zeggen, het waren
proefpersonen.
De gaper vindt echter zijn oorsprong
in de tijd dat rondtrekkende marskramers, waar zeker ook de Moren toe
gerekend mogen worden, zich in dorpen en steden gingen vestigen. Om het
publiek, dat meestal niet kon lezen,
te laten weten dat er geneeskrachtige
kruiden werden verkocht, bevestigde
men een opvallende gaperskop aan de
gevel van het huis. De gapers werden
meestal vervaardigd van prachtige
houten, gipsen en porseleinen koppen.
Het bijzondere was wel dat de gaper
daarmee een typisch Nederlandse
en Vlaamse kunstuiting werd. In
Nederland vindt men dan ook de oudst
bewaard gebleven gapers die uit de
18e eeuw dateren. Maar het staat in
ieder geval vast dat de gapers al eerder
voorkwamen. Het wordt wel gezegd
dat die al in de dertiende of veertiende eeuw voorkwamen, maar dat
kan niet bewezen worden. De oudste
schriftelijk bronnen over de gapers
verwijzen allemaal naar het eind van
de zestiende eeuw.
Ofschoon wij (zeker de ouderen) zo’n
beetje weten dat de gaperskop aan de
gevel van het huis werd bevestigd,
werden ze vroeger buitengezet op een
tafel of brede vensterbank.
Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
Speelgoedautootje
Vroeger paste ik één dag in de week
op op ons kleinzoontje Cédric.
Meestal stond hij al voor het raam te
wachten en als hij mijn autootje zag
aankomen rende hij naar de voordeur
en werd ik begroet met een dikke
knuffel. Mijn pantoffels stonden ook
al klaar. Als zijn ouders naar hun werk
gingen, haalde hij zijn speelgoedkist
tevoorschijn en maakten wij samen
een meterslange rails onder de tafel en
stoelen door voor zijn houten trein. Hij
lag languit op de grond en onder het
bouwen door vertelde hij opeens dat
zijn mama een baby in haar buik had
en dat hij, als hij vier jaar werd, een
broertje of een zusje kreeg. Ik vertelde
hem dat ik heel veel broertjes en zusjes had en natuurlijk wilde hij meteen
weten hoeveel. Steek je handjes maar
op dan gaan we samen tellen. Toen we
bij tien waren moest hij zijn pantoffeltje uitdoen, want we kwamen twee
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

De Gruyter
Bijgaande foto trof ik aan in de nalatenschap van mijn tante Cor Meijer. Achter op de foto staat:
Twijnstraat Winkel Utrecht Mej. Voorneveld ? (eerste letter is moeilijk leesbaar), Mej. Sas, Mej. Burgers, Mej. Hiter ?
(moeilijk leesbaar). Deze foto dateert waarschijnlijk uit de jaren dertig. Mijn tante was destijds cheffin bij De Gruyter.
Ik ben benieuwd of er lezers zijn die herinneringen hebben aan deze winkel in de Twijnstraat. En misschien herkent een
lezeres zichzelf op deze foto!
Hans Hauer
hans.hauer@hetnet.nl

vingers tekort, dus met twee teentjes
erbij werd het getal twaalf. Hij haalde
zijn schouders op en zuchtte heel diep.
Ik zag hem nadenken en toen vroeg hij
opeens: “Maar oma, waar lieten jullie
dan je speelgoed?” Ja, die vraag had
ik niet verwacht. Ik vertelde hem dat
wij vroeger bij ons thuis niet zoveel
ruimte hadden voor speelgoed en dat
wij veel buiten speelden. Toen ging
hij weer verder met het bouwen van
de rails. Om 18.00 uur zat mijn tijd
erop en nam ik afscheid van Cédric.
Meestal liep hij meteen mee naar de
voordeur, maar deze keer liep hij eerst
nog even naar zijn speelgoedkist en
haalde er een autootje uit. “Hier oma”,
zei hij, “deze mag je mee naar huis
nemen, dan heb je ook wat om mee te
spelen.” Ik tilde hem op en gaf hem
een hele dikke knuffel. Met een groot
geluksgevoel reed ik terug naar huis.
Gemma de Sain de Frankrijker
gemma47@planet.nl
Oorlogsherinnering
Wij woonden in 1942 in de Notebomenlaan bij het spoor, toen we
ons huis uit moesten in verband
met de treinen met Duitse soldaten.
De kinderen stonden dan te roepen
“Honger, honger, honger” en kregen
brood toegegooid. Dat heette ‘kuch’.
We gingen wonen in de Mijdrechtstraat tegen over de Heul. Dat was
niet leuk. Ik kan me nog herinneren
dat er onderduikers zaten. Mijn vader
was ook ondergedoken, met nog elf
mannen. En de Duitsers kwamen de
mannen zoeken, maar konden ze niet
vinden. De kerk wist er ook van. Die
deelde ook brood uit. Maar wij waren
niet katholiek. Mijn moeder wel. Die

kreeg een half brood. Wij niks.
Mijn oma was bij ons in en die was
ook katholiek en wou de communie.
Maar de pastoor kwam niet in ons
huis, want dat was onrein.
Op een dag was de oorlog over en
kwam Koningin Wilhelmina kijken in
Utrecht. In de Mijdrechtstraat stonden
wij achter een hek. Het was net een
concentratiekamp. Maar de auto bleef
stil staan en ze zwaaide naar ons. Het
hek werd een week later afgebroken.
Dat was heel fijn.
De kerk was niet leuk. Wij mochten
er nooit in en werden weggestuurd
omdat wij niet gedoopt waren. Mijn
zuster ging wel in de oorlog naar de
kerk om een kaarsje op te steken en
nam er dan een paar mee naar huis.
Gratis.
De mannen op De Heul zijn allemaal
blijven leven door de man waar dat
huis van was. Ik weet niet wat er met
hem gebeurd is. Wij hebben nooit
meer wat van hem gehoord.
Mevr. De Bondt van Leersum
Waalstraat 226
3522 SX Utrecht
030-2893470
Achter de geraniums
‘Op mijn lauweren rusten vind ik
niks’, las ik pas geleden in een interview met een bekende Nederlander
in een dagblad. Als hij achter de geraniums gaat zitten, gaan ze, volgens
eigen zeggen, dood. Grappig toch, dat
de geranium zo vaak, aan het niets
meer doen, gelinkt wordt. Ikzelf heb
de planten elk jaar weer in mijn tuin,
en zit er, bij mooi weer, lekker achter.
Deze zomer helemaal, omdat het
bijna, de enige planten zijn, die maar

door blijven bloeien. Dit, ondanks de
extreme hitte en droogte. Veel van
de andere bloeiers, laten al snel hun
kopjes hangen.
Ook Harry Mulisch had het, in een
van zijn laatste interviews, toen hij te
kennen gaf dat hij ging stoppen met
schrijven, over geraniums. Harry zag
het echter ietsjes positiever. Hij vond,
dat er toch ook iemand moest zijn, die
de geraniums water gaf. Zo kan je het
natuurlijk ook bekijken. Eigenlijk ben
je hartstikke druk met de verzorging
van deze planten. Niet alleen met het
water geven, maar ook met het verwij-

deren van de uitgebloeide bloemen,
wil je tenminste lang plezier houden
van deze bloeiers. Waar de uitdrukking ‘achter de geraniums zitten’, echt
vandaan komt, was me niet helemaal
bekend. Ik ben eens gaan surfen op
het internet, en vond de volgende
informatie. Het vermoeden bestaat,
dat het burgerlijke karakter van de
plant, die vooral in het verleden, bij
veel mensen, populair was, daarin een
rol heeft gespeeld. Deze uitdrukking
doet denken aan een saai leven. Aan
het gevoel van niets doen. We zetten
de bloemetjes liever buiten. Ook best
gezellig, op z’n tijd natuurlijk. Sinds
wanneer zitten we eigenlijk achter
de geraniums? Om precies te zijn: al
minstens sinds 8 augustus 1959, maar
waarschijnlijk langer. Op de genoemde datum stond in het Nieuwsblad van
het Noorden de volgende passage:’Als
Klaas Vogel, de brugwachter van
Zuidwolde, na zes uur ‘s avonds een
schuit voor zijn brug over het Boterdiep ziet glijden, blijft hij rustig achter
de geraniums in zijn huisje zitten.
Want Klaas is een man van de klok.’
Zijn werktijd zat er op dat moment
op. En tijd is tijd....volgens Klaas, en
stond op zijn strepen.
Dan nog een paar mooie uitdrukkingen over bloemen. Slapen als een
roos, een muurbloemzijn. De waarheid
verbloemen, rozen zonder doornen,
zijn weg gaat niet over rozen. En last,
but not least, op z’n plat Uteregs, ‘een
áchtelíjke gládióól zijn. Maar als ik
mag kiezen, uit al deze gezegden, ga
ik toch voor ‘achter de geraniums zitten’. Lekker burgerlijk. Dat bevalt me
op z’n tijd, zo in mijn tuinstoel met
een goed boek, eigenlijk best wel.
Clasien Calboo-Heideman
janenclasien@casema.nl

Majesteitsschennis
De ouderen onder ons zullen het zich nog goed herinneren; het defilé op Paleis Soestdijk, dat tijdens de verjaardag van Koningin Juliana ook altijd op de
televisie via de toenmalige NTS werd uitgezonden. Dat defilé was altijd een
groot succes, zowel voor de bezoekers aan het defilé, als voor de televisiekijkers. Met het aantreden van Koningin Beatrix veranderde dat. Zij ging met
haar familie op de verjaardag van haar moeder, het land bezoeken. Daar was
natuurlijk niks mis mee, maar het was gewoon anders!
Voor de kijkers kreeg het defilé op Paleis Soestdijk, iets heiligs. Ik weet niet
of dat voor iedereen zo was, maar voor mij was dat het wel, en ik bedoel
dan het eigenlijke Paleis en de tuin zelf. Nadat het Paleis enige jaren, door
het overlijden van Koningin Juliana en Prins Bernhard, in 2004, enige
jaar onbewoond is gebleven, is het een paar jaar geleden gekocht door een
particulier. Sindsdien wordt de tuin en soms ook het paleis voor heel veel
activiteiten gebruikt. Dat doet mij als buitenstaander pijn, het is voor mij een
soort majesteitsschennis, maar dat zal zeker ook voor de kinderen van Juliana
en Bernhard zo zijn, dus voor Beatrix, Irene en Margriet. Vreemden lopen nu
dus door ‘hun’ huis en kamers. Ik zal er wel niet aan kunnen wennen, maar
de situatie is niet anders. Toch moest het mij even van het hart.
Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
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Lezing ‘Overgang van sleepnaar duwvaart’
Bij Museumwerf Vreeswijk geeft Jan
van ‘t Verlaat zaterdag 16 november
een lezing over de overgang van
sleep- naar duwvaart. Aanvang: 13.00
uur. Van oudsher liep het transport
van vracht, mens of dier voornamelijk
over water met schepen die gesleept
werden. In eerste instantie ging dat
op spierkracht, later gevolgd door de
indrukwekkende mechanische kracht
van sleepboten. Tot ver in de vorige
eeuw domineerden imposante slepers
met hun gevolg de rivieren en kanalen. Dat beeld veranderde radicaal
met de opkomst van de duwboot.
Boeiend verteller Van ‘t Verlaat
raakte al als jong jochie gebiologeerd
door de Rijnvaart en bestudeerde de
talrijke veranderingen. Na zijn pensionering is hij de Rijnvaart niet uit
het oog verloren en scheef er boeken
en artikelen over. Tijdens de lezing
zullen veel (oude foto’s) de revue
passeren. De middag duurt tot 16.20
uur en heeft ook een pauze in het
Theehuys waar tevens de ontvangst
is. Toegang bedraagt € 5,00 p.p. (incl.
een kopje koffie of thee). In verband
met voorbereidingen graag tijdig
reserveren via museumwerf@museumwerf.nl. Museumwerf Vreeswijk
is rolstoelvriendelijk en vindt u aan
de Wierselaan 113 in Nieuwegein.
Parkeerplaatsen beschikbaar in de
omgeving. Voor meer info: www.
museumwerf.nl.
Lezing over eerste Utrechters
Wie had kunnen vermoeden dat niet
op het Domplein, maar ter hoogte van
het Prinses Maxima Centrum, Jagers
en Verzamelaars 13.000 jaar geleden
zijn neergestreken? Dat allemaal
ver voor de agrarische revolutie hier
doordrong? Recent, spectaculair archeologisch onderzoek bij het Prinses
Máxima Centrum toont aan dat de
eerste Utrechters 13.000 jaar geleden
woonden in de Uithof. Archeoloog
Herre Wynia zal hier een lezing over
geven op zondagmiddag 17 november
van 15.00 tot 17.00 uur In Podium
Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 in
Utrecht. Entree: 5 euro per persoon.
De geschiedenis van Utrecht begint
maar liefst 8.000 jaar eerder dan tot

Frans Landzaat
f.landzaat@hetnet.nl

Boswandeling
Zondag 17 november
organiseert Vuurol in samenwerking met Staatsbosbeheer een wandeling die
juist het bos in haar eigen
glorie toont. De bossen
tooien zich nu in prachtige
herfstkleuren; kleuren die
een artiest niet zouden
misstaan. Met Pinksteren
vormen de bossen rond de
Kuil van Drakensteyn bij
Theaterfestival Vuurol het
podium van voorstellingen,
acts en LandArt.
Wilde u altijd al eens meer horen over de achtergrond van dit gebied, het bos zelf en een kijkje achter die coulissen
nemen, dan is dat nu mogelijk. Wie woont er in de holle boom waar de clowns speelden? Wat groeit er achter die grote
beuken waar de dansers omheen bewogen? Welke verhalen zijn er te vertellen over de geschiedenis van dit gebied?
Onder leiding van gids Piet van Dijk van Staatsbosbeheer wordt er over het festivalterrein gewandeld en ontdekt
u meer over dit bijzondere stukje bos, dat nog niet zo lang geleden deel uit maakte van Landgoed Drakesteyn. De
ontvangst met koffie en thee is vanaf 10.30 uur bij het informatiebord op dagrecreatieterrein Drakesteyn. De wandeling start om 11.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop kunt u gezellig napraten met warme chocolademelk bij de
vuurkorf, samen met medewerkers en vrijwilligers van Vuurol. Meld u aan via info@vuurol.nl. Deelname is gratis.

nu toe werd aangenomen. Archeologen kwamen tot deze ontdekking,
na graafwerkzaamheden ten behoeve
van de nieuwbouw voor het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voordat de nieuwbouw kon
beginnen, hebben archeologen van
gemeente Utrecht bodemonderzoek
verricht. Bij dat onderzoek zijn sporen
van menselijke bewoning gevonden,
die zelfs teruggaan tot zo’n 11.000
jaar voor het begin van de jaartelling.
Nooit eerder zijn zulke vondsten uit
de Oude Steentijd (Paleolithicum) in
Utrecht gedaan. Dat deze plek in wat
nu de Uithof/Utrecht Science Park
heet, populair was voor mensen uit
de prehistorie, blijkt uit het feit dat er
bij dit archeologisch onderzoek ook
sporen uit het mesolithicum (midden steentijd), neolithicum (nieuwe
steentijd), bronstijd én ijzertijd zijn
gevonden. De hele prehistorie van
Utrecht op één plek bij elkaar!
Voor meer informatie: bel 030 –
2581994, Facebook @podiumoostutrecht, Instagram @podiumoostutrecht, Twitter @PodiumOost

Voor Joop
Beste Joop, enige tijd geleden alweer
had ik per telefoon en mail contact
met je en via je vrouw kwam ik er
achter dat jij net als ik geboren en kort
gewoond heb in Utrechtse Morelstraat.
Ik in ieder geval op huisnummer 58.
Nu kwam daar ook Ton v.d. Berg
(journalist) en hij stelde mij enkele
interessante vragen. Maar ik die helaas

Nieuwe verhalen welkom
Nog altijd zijn nieuwe verhalen over
het Utrecht van uw jeugd van harte
welkom. Heeft u een leuke anekdote
of andere herinnering aan het verleden
die u graag nog eens wilt oprakelen,
ga gerust uw gang. Als u er een oude
foto van vroeger bij heeft, is dat nog
mooier. We zeggen er wel altijd bij:
maak uw verhaal niet te lang, want
het moet allemaal wel op een halve
of hele pagina passen. Korter mag
trouwens ook, want ook bijdragen
voor de brievenrubriek of oproepjesrubriek blijven uiteraard welkom! Stuur
uw verhalen liefst per e-mail naar
info@deoud-utrechter.nl, maar als
u niet zo bedreven bent met internet
en computers dan mag het ook per
post. Het adres is dan: Redactie De
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP
Utrecht. Dank alvast!

niet kan beantwoorden. Mijn ouders,
die alweer snel na mijn geboorte weer
verhuisden naar de Nieuwlichtstraat
41 bis, spraken daar niet over. Maar
jouw ouders hebben daar veel langer
gewoond en hebben jou mogelijk veel
en veel later wel het een en ander verteld? En dan vernam Ton v.d.Berg dit
graag van je. Zijn mailadres is vandenberg.ton@gmail.com Succes er mee!

Repair café
Broodrooster kapot? Gaatje in je trui?
Bezoek een Repair Café! Handige
vrijwilligers helpen je gratis bij de
reparatie. Zo maken je spullen kans
op een tweede leven. Goed voor het
milieu én voor de portemonnee! kijk
op http://rcu001.repaircafe-utrecht.nl/

Repair Café Overvecht
De handige vrijwilligers van Repair Café Overvecht
helpen bij de reparatie van kapotte spullen. Alles wat
redelijk te vervoeren is, pakken ze aan: onder meer
huishoudelijke apparaten, elektronica (geluids- en videoapparatuur), lampen, mechanisch werkende spulletjes,
gereedschap, kleine meubels, speelgoed en kleding. Ook
voor eenvoudige fietsreparaties kun je bij Repair Café
Overvecht terecht.
Repair Café Overvecht is zaterdag 16 november open.
Tijd: 14.00u – 17.00u. Locatie: Buurthuiskamer Burezina, Jeanne d’Arcdreef 1. Iedereen is welkom! Toegang
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. Meer informatie via e-mailadres repaircafe@
thelivingtree.nl. De website www.repaircafe-utrecht.
nl bevat informatie over alle Repair Cafés in de stad
Utrecht.

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus

U

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter en ik betaal via automatische incasso
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:

Dhr./Mevr.

Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
E-mail

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

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

Colofon

De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)
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dan kunt u ook digitaal doneren. Dat
kan via: https://www.nationaalmsfonds.nl/doneren/

Gratis stadswandeling
Elke zondag om 11.00 uur staat een
rondleider van Gilde Utrecht op u
te wachten bij de Domtoren voor
Domplein 9 in Utrecht. voor een
gratis rondleiding van een uur. U kunt
gewoon aansluiten, zonder vooraanmelding vooraf. Gaat u mee?
Collecte voor MS Fonds
Van 17 tot en met 23 november is
de jaarlijkse collecte voor het het
Nationaal MS Fonds in Utrecht en
omgeving. Onwetendheid over de
ziekte MS brengt, naast de klachten en
symptomen, veel andere aspecten met
zich mee: angst, depressiviteit, afhankelijkheid, maatschappelijke beeldvorming en passiviteit. Dat maakt MS een
maatschappelijk probleem dat de hele
samenleving raakt. Om bij te dragen
aan een betere kwaliteit van leven
voor mensen met MS heeft het Nationaal MS Fonds een coachingsprogramma ontwikkeld dat erop gericht
is om te kijken naar mogelijkheden
en niet naar beperkingen. Dit heet het
Can Do Behandelprogramma.
MS is een maatschappelijk probleem
dat de hele samenleving raakt. Het is
van groot belang dat mensen met MS
een betere kwaliteit van leven ervaren
zodat zij zo goed mogelijk onderdeel
1
uit kunnen
blijven2 maken
3 van
4 de
maatschappij en onafhankelijk
blijven.
12
Treft u de collectant niet aan uw deur

handige tips, over bijvoorbeeld een
kennismakingsgesprek, de vrijwilligersvergoeding en -verzekering. Ook
staan we stil bij de vele voordelen van
vrijwilligerswerk: sociale contacten,
(werk)ervaring, uitproberen welk type
werk bij je past, structuur in je dag
etc. In de WW? En wil je je tijd zinvol
besteden en je baankansen vergroten?
Kom dan ook naar deze bijeenkomst
die wordt gehouden bij VC Utrecht,
Bemuurde Weerd Oostzijde 3, 3514
AN Utrecht. De toegang is gratis.

Voorouderspreekuur van Het
Utrechts Archief
Bent u op zoek naar uw voorouders
en weet u niet hoe u moet beginnen?
Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken
van uw stamboom? Of heeft u al
genealogisch onderzoek gedaan en
heeft u andere vragen? Kom naar het
voorouderspreekuur op onze studiezaal. Tijdens het voorouderspreekuur
helpen ervaren genealogen u met alle
vragen op het gebied van genealogie,
uw stamboom, voorouders en onderzoek naar personen. U wordt geholpen
door genealogen van De Nederlandse
Genealogische Vereniging, afdeling
Utrecht. Op onze website vindt u ook
een stappenplan voor stamboomonderzoek. Vragen aan onze studiezaalmedewerkers kunt u stellen via het
forum. Het voorouderspreekuur is op
de Alexander Numankade 199, heeft
plaats 4 december 2019 van 10.30 tot
12.30 uur en is gratis te bezoeken.
Vrijwilligerswerk doen
De Vrijwilligerscentrale Utrecht
houdt 18 november van 9.30 tot 10.30
uur een bijeenkomst over vrijwilligerswerk
Tijdens7deze bijeenkomst
6
8
9
is er aandacht voor het vinden 14
van
passend vrijwilligerswerk en krijg je

Keys of Light
Tot en met 21 december vindt ‘s
avonds iiedere avond ets bijzonders
plaats op het Utrechtse Domplein: een
klank- en lichtspel met de interactieve piano-installatie ‘Keys of Light’
van de Utrechtse studio Mr. Beam.
Uiteenlopende pianisten bespelen
dit unieke kunstwerk waarmee een
spel ontstaat tussen muziek, licht
en architectuur, geprojecteerd op de
Domtoren. Iedereen, van jong tot oud
en van amateur tot professional, krijgt
tot 21 december de gelegenheid om
op de piano te spelen en daarmee de
Dom op speelse wijze te verlichten.
Voor iedereen is dat ongetwijfeld
een unieke ervaring en daarmee bij
uitstek een reden voor een bezoek
aan het centrum
van Utrecht. Voor het
11
spelen zelf wordt een kleine financiële
bijdrage gevraagd die volledig ten

Wie zat er in deze klas?
Wie herkent zichzelf of misschien zijn/haar vader/moeder op deze foto? Het
is de klassenfoto uit 1934/1935 van de 4e klas van de Van Alphenschool op
de Abstederdijk 32. Mijn moeder op de foto is Marie Butselaar (2e rij van onder, 4e van rechts). De leraar op de foto is de heer Onrust en de hoofdonderwijzer was destijds de heer Jumelet. Namen van een aantal andere kinderen
op deze foto: Jan Peters, Gerrit Kloot, Bertus Stomphorst, Bertus Godlieb,
Hannus Weldam, Marie van Doorn, Els Vermeulen, Tonia Klarenbeek, Roos
Jumelet, Miep Peters, Rick Wesselo en Hans Bronius. Mijn moeder is erg
benieuwd wie er nog in leven zijn en zou graag in contact komen. Ik ben
bereikbaar via johndg71@hotmail.com en 06-22617341.

goede komt aan de restauratie van de
belevingselementen zoals uurwerk
en verlichting van de Domkerk. De
lichtinstallatie op het Domplein wordt
mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van CMU. Mr. Beam is ook
de maker van ‘Hier woont nijntje’, een
projectie die vanaf de eerste dag van
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Puzzel mee en win !!!
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47 tijd gaat snel, gebruik
48 hem wel
De
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Utrechts kleurboek van Lucas van Hapert. Leuk voor
jezelf of om weg te geven aan de kleinkinderen bijvoorbeeld.

37

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een bekend gezegde en luidde:
44

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw
oplossing voor DONDERDAG 21 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-utrechter.nl

49
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Gezien het aantal goede oplossingen was dat niet zo moeilijk. Uit al die goede inzendingen lootten wij weer drie
54
55
56
57
58
59
60
prijswinnaars. Die krijgen ditmaal ieder een exemplaar toegezonden van het boek ‘Oma kan je nog huppelen’ van
61
62 zijn: Tiny den Heijer,
63Joke Tuijl64
Irene Kraaijenhagen.
De prijswinnaars
en B. Smits-Hoogendoorn.
65
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67

de wintertijd elke avond op de gevel
van het Nijntje museum in Utrecht te
zien is.
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KRUISWOORDPUZZEL

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. Drie winnaars krijgen ieder een exemplaar van het
72
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Horizontaal
77

74
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80

81

1. onderstel van een auto; 7. nagerecht; 12. pratende vogel; 13. letter van het Griekse alfabet; 14. familielid; 15. lang rond
82 17. ver (in samenstelling);
83 19. familielid; 21. vlaktemaat (afk.); 22.
84woonboot; 24.
85 moderne muziek; 27.
hout aan een mast;
meisjesspeelgoed; 28. oud Nederlands betaalmiddel; 30. sprookjesfiguur; 31. zoek (verloren); 32. het werpen (gooi); 33.
86
87
het wijfje van hoenderachtige vogels; 35. niet aantrekkelijk; 37. alcoholische drank; 38. loonsverhoging; 41. metaalsoort;
2
42. slim (sluw); 44. heldendicht; 46. hoofdstad van Oekraïne; 47. inwendig orgaan; 48. fout van een zetter; 49. hetzelfde;
50.
deel van schip;
52. teken; van
54. zuil
gom; 58. autoritaire
bestuurder;
lokspijs;
62. houtsoort;
64. alfarepubliek
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55.66.
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zonder78.
nieten;
67.een
oude
lap;56.
69.directe
duivenhok;
71. deel van
gelaat; 73.57.
familietwist;
74. soort59.
verlichting;
75. Indisch
rijstgerecht;
teken van
62. wereldtaal; 63. plaats in Italië; 66. binnenvaartuig; 67. oude lap; 69. duivenhok; 71. deel van gelaat;
de73.
dierenriem;
80.
kloosterzuster;
82
muzieknoot;
85.
rivier
in
Italië.
familietwist; 74. soort verlichting; 75. Indisch rijstgerecht; 78. teken van de dierenriem; 80. kloosterzuster; 82 muzieknoot; 85. rivier in Italië.
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Horizontaal 1. onderstel van een auto; 7. nagerecht; 12. pratende vogel; 13. letter van het Griekse alfabet; 14. familielid; 15. lang rond hout aan een mast; 17. ver (in samenstelling); 19. familielid; 21. vlaktemaat (afk.); 22. woonboot; 24. moderne muziek; 27. meisjesspeelgoed; 28. oud Nederlands betaalmiddel; 30. sprookjesfiguur; 31. zoek (verloren); 32. het werpen (gooi); 33. het wijfje van hoenderachtige
vogels; 35. niet aantrekkelijk; 37. alcoholische drank; 38. loonsverhoging; 41. metaalsoort; 42. slim
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