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Kerstbomenjacht in onze buurt
In 1953 werden de flats opgeleverd aan de Thomas à Kempisweg. Ons gezin behoorde
tot de eerste bewoners. Zelf
heb ik er van 1953 tot en
met 1970 met veel plezier
gewoond. De buurt staat op
de kaart vermeld als Nieuw
Engeland, maar ik heb vrijwel
niemand van de Thomas à
Kempisweg of van het plantsoen horen zeggen dat hij of
zij in Nieuw Engeland woonde.
Overigens is het mij nog
steeds niet helemaal duidelijk
waar de naam Nieuw Engeland vandaan komt.
De buurt wordt begrensd door de Vleutenseweg, de Thomas à Kempisweg en
de spoorlijn Utrecht-Rotterdam. Het is
een vrij kleine flatbuurt, bestaande uit
galerijflats, portiekflats en een klein
aantal benedenwoningen, ik schat
het totaal aantal woningen op 185,
met ongeveer 750 bewoners. Als ik
kijk naar de mensen in de wijk en de
beroepen die ze uitoefenden, politieagenten, winkeliers, treinmachinisten,
militairen, concludeer ik dat onze wijk
een middenstandswijk was.
Absolute hoogtepunt
Het was een kinderrijke buurt, er werd
veel buiten gespeeld, vooral gevoetbald op het pleintje. In de jaren 63-67
was tijdens de kerstvakantie voor
mij de kerstbomenjacht het absolute
hoogtepunt, met als goede tweede het
vuurwerkgebeuren. Er was volgens
mij in onze buurt nog geen traditie op
het gebied van de kerstbomenjacht.
Althans, ik kan me niet meer herinneren dat de oudere jongens (17plus)
zich daarmee bezig hielden, maar wij
wel! Ik denk dat we met een groepje
van tien à twaalf jongens waren in de
leeftijd van 13 tot en met 16 jaar.
We begonnen elk jaar met de eerste
verzamelde kerstbomen te ontdoen van
takken om er knuppels van te maken
en ik moet zeggen, dat viel niet mee.
Natuurlijk hadden we te botte messen,
maar de takken zelf waren taai en er
zat altijd veel hars aan de bomen en
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dat kreeg je bijna niet van je handen
af. Het rook wel weer lekker. Al die
activiteiten voerden we uit in de kelderboxen onder de flats. De knuppels
die we hadden gemaakt, gebruikten wij
‘s zomers als honkbalknuppel. Behalve
deze zelfgemaakte honkbalknuppels
gebruikten wij lekke doorgesneden
rubberen ballen als honkbalhandschoenen, we hadden geen geld voor echte
honkbalknuppels en -handschoenen;
geen of weinig geld maakte blijkbaar
creatief.
Veel mensen gooiden de bomen vanuit
het raam en wij hoefden de bomen
alleen maar te verzamelen en op een
goede plek onder te brengen. Wij hadden twee verzamelplekken. De eerste
plek was een lange lege gang onder de
winkelflats, alleen te bereiken via de
kelderboxen. Het was een geweldige
plek; niemand kon bij onze kerstbomen
komen en ze lagen droog. De tweede
plek was een doodlopende tunnel in de
spoordijk, halverwege de Hoge brug,
tegenover de Douwe Egbertsfabriek.
De tunnel was voor een groot gedeelte
dichtgestort met zand. Wij verborgen
de bomen helemaal achterin. Het was
er aardedonker. Af en toe staken we
een kerstboom aan in de tunnel en

je was de held van de dag als je het
langste in de rook in de tunnel kon
blijven! Daarna kon je zowat aan de
beademing. Het kerstbomen verzamelen in de wijk, want zo moet je het
wel noemen, verliep rustig. We liepen
stoer rond met de knuppels en af en toe
waagden wij ons in aanpalende wijken,
zoals het Spinozaplantsoen, Schepenbuurt en rond de Cremerstraat. Dat waren vergelijkbare wijken en we kenden
daar een aantal jongens waarmee we
regelmatig voetbalden, dus was er geen
gevaar te duchten.

Tijdens de kerstvakantie was ik op
de fiets op weg naar de stad, naar de
platenwinkel van Max van Praag. Ik
wilde de singel ‘Sloop John B.’ van
de Beachboys kopen, als ik me niet
vergis. Aan het eind van de Vleutenseweg, ter hoogte van het verdomhoekje,
stonden aan beide zijden van de weg
groepen jongeren tegenover elkaar. Ze
riepen van alles, gooiden vuurwerk en
dreigden met knuppels. Het leken net
twee legers en plotseling rende een
groot aantal jongeren luid schreeuwend
de weg over, de vijand tegemoet. Die

Lees verder op pagina 3.

De laatste De Oud-Utrechter
Beste lezers,
Tot onze grote spijt moeten we u laten weten dat dit het laatste nummer van De Oud-Utrechter is dat verschijnt. De OudUtrechter gaat er helaas mee stoppen. Het is niet langer financieel verantwoord het blad nog uit te brengen. De inkomsten uit
advertenties wegen niet langer op tegen de kosten die gemaakt moeten worden om het nog mogelijk te maken de krant uit te
geven. Dat doet ons pijn, maar u als trouwe lezers waarschijnlijk ook. Wij willen alle adverteerders en lezers van harte bedanken
voor hun medewerking, bijdragen en hun trouw.
Op 7 september 2010 verscheen onze krant voor het eerst. In bijna tien jaar verschenen tal van leuke, lezenswaardige bijdragen
van lezers over in de eerste plaats hun verleden in de Domstad. Want de lezer met haar of zijn herinneringen aan Utrecht van
vroeger stond bij ons altijd voorop. Tal van ondernemers en organisaties ontdekten de waarde van adverteren in een blad dat
zich specifiek richtte op de doelgroep 50-plussers en bij die doelgroep snel populair werd. Helaas waren dat er niet genoeg om
onze krant overeind te kunnen houden. Wij wensen u tot slot vooral prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020. En wellicht
wordt het gat dat valt door het verdwijnen van onze krant op wat voor manier dan ook in de nabije toekomst wel weer opgevuld.
Directie en medewerkers

Rijbewijskeuringen in en om Utrecht

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

koos eieren voor zijn geld en rende de
wijk in. Ik vond het fascinerend om
te zien; aan beide kanten liepen bijna
volwassen kerels mee en tientallen
jongens. Dan was het bij ons in de
buurt maar een gezapige bedoeling.
De jongens van de volkswijk speelden
duidelijk in de eredivisie als het ging
om de kerstbomenjacht en wij waren
net gepromoveerd naar de Keukenkampioendivisie...

Maandelijks in Lunetten, De Meern en Nieuwegein.
Bel 085 065 0005 voor een afspraak of maak
direct zelf online een afspraak op
www.rijbewijskeuringen.info.
Ook voor rijbewijs CDE, taxipas en touringcarpas.

www.rijbewijskeuringen.info

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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vakman
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BadkamersBadkamers
- Keukens
- Toiletten
- Elektra
- CV- CV
- Keukens
- Toiletten
- Elektra
Kozijnen -Schilderwerk
- Kleine
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Alle merken

auto’s

Remco
Hondema
Remco
Hondema
Willeskop
1515
Willeskop
3417
MAMA
Montfoort
3417
Montfoort
T 0348-448600
T 0348-448600
M 06-22409270
M 06-22409270
remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl
remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl
www.DeAllroundKlusser.nl
www.DeAllroundKlusser.nl

#samenvoordieren

voor digitalisering van video, film,
audio, negatief, dia en foto(album)

“tot ziens in Nieuwegein”
Uw uitvaartverzorging
in goede handen
Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77
uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

030 - 233 34 56

www.kj-uitvaartzorg.nl

Koen
Kollaard

“Samen zorgen voor
een passend afscheid”

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

Alle merken

van Audi ... tot ... Volkswagen

FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Gansstraat 154 - 156
3582 EP Utrecht
Telefoon: 030 - 2519797
E-mail: autobedrijfspijker@hetnet.nl
www.spijkerauto.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van
8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur
Leen auto (op afspraak), Leen ﬁetsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

Voordeel tot wel 6000,euro
Of private lease vanaf €319.- p/m.
Tijdens de Mazda Madness weken bij Knoop Autobedrijven ontvangt u tot wel €6.000,- korting op
geselecteerde modellen! Ook bieden wij de scherpste prijzen voor private lease. Zo rijdt u al een nieuwe Mazda
vanaf €319,- per maand.

Bekijk ons actuele aanbod op: www.knoopweb.nl
Knoop Maarssen • Kometenweg 7 • 3606 BD Maarssen • 0346 - 586 444
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Kerstbomenjacht in onze buurt
(vervolg van voorpagina)
Een paar dagen later liepen wij nietsvermoedend door onze
buurt, stoer met onze knuppels te zwaaien, daar waren we wel
goed in, toen een buurjongen op de fiets onze wijk binnenreed
en riep: de Riemstraat komt eraan! Nu hadden de meesten van
ons op school en in de buurt genoeg verhalen gehoord over de
reputatie van de jongens uit die straat om onmiddellijk de benen
te nemen.
Er kwam een soort leger de wijk
binnen gemarcheerd; voorop liep een
grote vent met een enorme kerstboomknuppel in zijn hand, daarachter zijn
adjudanten en vervolgens een groot
aantal jonge jongens, indrukwekkend!
Ik ben net als ieder ander weggerend
en heb het schouwspel vanaf mijn
balkon op veilige afstand gevolgd;
tegen zo’n leger waren wij volstrekt
kansloos. Liever vijf minuten een
lafaard dan de rest van je leven in een
rolstoel. Dat was toen al mijn motto.
Riemstraat
De Riemstraat lag in een volksbuurt,
vanuit onze buurt gezien aan het einde
van de Vleutenseweg, en had op het
gebied van de kerstbomenjacht een
bijna mythische status verworven.
De Riemstraat was om meer redenen
interessant. In 1894 heeft daar de
oprichter van de toenmalige SDAP, de
voorloper van de huidige PvdA, een
aantal jaren gewoond. De straat is in

de jaren 70 gesaneerd en de bewoners
hebben toen hun buurt, als een soort
geuzennaam, ‘het verdomhoekje’
genoemd. En zo heet het nog.
Onbekende man
De kerstbomen werden niet bewaard
om ze te gaan verbranden tijdens oud
en nieuw, regelmatig sleepten wij een
aantal bomen naar het grote grasveld
tegen de spoordijk, vlakbij onze
‘geheime’ hutten. Daar staken wij de
bomen in de ﬁk. Op een dag, wij hadden wij er net een paar aangestoken,
kwam er een onbekende man op ons
af. Misschien wel een agent in burger,
aan fantasie toen geen gebrek! Wij
renden weg. Behalve Rein. Die bleef
staan. Het bleek een journalist van
het Utrechts Nieuwsblad te zijn, die
een foto van Rein met zijn kerstboomknuppel in zijn hand en op de
achtergrond de kerstbomenﬁk heeft
gemaakt. De volgende dag stond zijn
foto in de krant met als onderschrift:

“Zo hoort het niet! Breng uw kerstboom naar de centrale verbranding.”
Wel een erg brave journalist.
Waren er dan geen vermeldenswaardige wapenfeiten op het gebied van de
kerstbomenjacht te vermelden in onze
wijk? Jazeker wel, de eerste was een
actie tegen een groepje jongeren uit de
Schepenbuurt. Zij waren de spoordijk
opgeklommen en kwamen gevaarlijk
dicht in de buurt van de tunnel waar
onze kerstbomen lagen opgeslagen.
Met veel geschreeuw, onderwijl stenen
gooiend, renden wij de dijk op; wij
waren duidelijk in overtal. Wijselijk
namen ze de benen.
Gigantische boom
Het tweede voorval was van een
andere aard. Rein en ik liepen richting
Spinozaplantsoen, op zoek naar kerstbomen, toen we op de weg naar het
Amsterdam Rijnkanaal langs een grote
villa liepen. Midden in de tuin van
de villa stond een enorme kerstboom.
Als we die konden meenemen, zou
dat wel opzien baren in de wijk. Wij
probeerden de boom op te tillen en
mee te slepen, maar de boom bleek
te zwaar. De kerstboom boom viel
uit onze handen en tot overmaat van
ramp bovenop een vaas, die het niet
overleefde. Wij schrokken en renden
weg. Als het maar geen vaas uit
de Mingperiode was! Na een tijdje

gingen we met versterking terug om
de boom mee te nemen. We sleepten
de boom naar het grasperkje midden
in onze wijk, zodat iedereen kon zien
wat een enorme boom wij buit hadden
gemaakt.
Maar ja, wat moesten wij met zo’n
gigantische boom ? De boom kon niet
in de gang onder de ﬂat, dan maar
meteen de ﬁk erin. Dat viel niet mee.
Waarschijnlijk waren de takken nat
van de sneeuw en net toen we dachten
dat het ging lukken, kwam er een
politiewagen de hoek om gescheurd.
Van schrik lieten we de boom vallen,
bijna op de politieauto. Wij stoven
alle kanten op. Uiteindelijk is er een
vrachtwagen van de gemeente gekomen om de boom af te voeren.
Nog een klein detail; de villa waar wij
de boom uit de tuin hadden gehaald
werd toen bewoond door de familie
Van Seumeren. Daarom met terugwerkende kracht: Excuses Frans, voor de
gebroken vaas!
Stoer rondlopen
Samenvattend zou je kunnen stellen
dat er geen sprake was van een traditie
op het gebied van de kerstbomenjacht
halverwege de jaren 60 in onze buurt.
De jongens uit onze buurt die meededen, waren in vergelijking met jongens
uit de volksbuurten een stuk jonger en
doordat wij in een kleine wijk woon-

BPtje Een radio op afbetaling
Vandaag de dag is kopen op afbetaling een zeer gangbare manier
om snel aan je trekken te komen. Spullen als kleding, elektronica, smartphones en zelfs huizen worden op afbetaling gekocht.
Ik heb het nog niet aangeprezen gezien, maar het zou me niks
verbazen indien ook ‘ons dagelijks brood’ op de pof te verkrijgen
is. Trouwens, als je dat ‘brood’ met gebruik van zo’n verleidelijke
creditcard in huis haalt, is zulks eigenlijk al het geval.

albertplomp@gmail.com
www.bookbertplomp.com

Wie ligt er nog wakker van een
hypothecaire lening van vier ton of
veel meer voor de koop van een huis?
Wie ligt er überhaupt nog wakker van
ﬁnanciële schulden? Ja, mensen die in
een traject zitten van wettelijke schuldsanering wellicht. Zij hebben alle reden
zich ‘s nachts zorgen te maken over
hun ﬁnanciële situatie. Buitendien,
overdag niet minder.
Je moet er ook niet aan denken dat de
hypotheekrente ooit weer eens richting
13% gaat. Dit was begin jaren tachtig
namelijk het geval. Met een totale
hypothecaire schuld van meer dan 700
miljard euro in Nederland, leidt een
belangrijk hogere rente tot een ﬁnanciële catastrofe. Als huizenbezitter is
er meer reden je zorgen te maken over
het risico dat je huis onder water komt
te staan door het ineenstorten van de
woningmarkt dan door het stijgen van

de zeespiegel, dunkt mij.
Ook ik heb ooit geld geleend om een
huis te kopen. Dat was echter qua
bedrag een peulenschilletje vergeleken
bij de bedragen die thans aan de orde
zijn. Zonder ook maar met de ogen te
knipperen, gaan mensen enorme leningen aan bij een historisch lage rente.
Eveneens kan ik hier niet onvermeld
laten dat ik me ooit schuldig heb gemaakt aan het lenen van geld met een
puur materialistisch doel: de aankoop
van een moderne radio.
Begin jaren zeventig, al wandelend
over de Oude Gracht in Utrecht, werd
mijn aandacht getrokken door een radiotoestel. Dit apparaat stond opgesteld
in de etalage van ‘Radio Schuurman’.
Schuurman was toentertijd een begrip
in Utrecht en wijde omgeving. Deze

wederverkoper had een pracht van
een radio in de aanbieding en wel
op afbetaling. Vergeleken met mijn
oude radio, die de Duitse bezetting en
bombardementen had overleefd, was
deze radio een streling voor het oog.
Als fanatiek luisteraar van muziekprogramma’s als de Nederlandse Top 40,
kon ik de verleiding niet weerstaan
even binnen te wippen en te informeren
naar de prijs van dat ﬂitsende toestel en
de afbetalingsvoorwaarden. De verkoper in kwestie, nota bene Schuurman
Jr. in hoogsteigen persoon, liet mij
desgevraagd weten dat deze prachtige
installatie mij slechts tien gulden per
maand zou gaan kosten.
Mijn enthousiasme was direct zodanig
gewekt, dat ik, zonder mijn lieve
vrouw hierover eerst te raadplegen,
mijn handtekening plaatste onder het
koopcontract dat mij over de toonbank
werd toegeschoven.
Met de stereo-installatie stevig onder
mijn arm geklemd, verliet ik de zaak en
zette te voet koers richting Oog in Al.
Thuis aangekomen, ontving ik gelukkig
weinig kritiek op mijn aankoop. Het
feit dat ik toen nog de enige kostwinner

den konden we niet tippen aan de
aantallen die men in volksbuurten op
de been kon brengen. Waar wij vooral
goed in waren was het verzamelen
en verstoppen van onze bomen, het
maken van goede knuppels en er stoer
mee rond lopen, stoer rondlopen is
ook een kwaliteit.
Wij mensen stammen uiteindelijk allemaal af van de jagers en verzamelaars,
ik heb regelmatig artikelen gelezen dat
de jacht van de jagers en verzamelaars
weinig voorstelde, eigenlijk waren ze
aaseters en verzamelaars. Net zoals
in de prehistorie de jacht weinig
voorstelde, stelde de kerstbomenjacht
zeker in onze buurt ook niet veel voor,
wij waren vooral bezig met het verzamelen, overigens met veel plezier.
Afgelopen zomer heb ik een aantal
van mijn oude kameraden uit begin jaren zestig opgezocht om herinneringen
te delen aan de kerstbomenjacht voor
dit verhaal. Iedereen vond het een
geweldige tijd en heeft veel lol gehad
met het verzamelen van kerstbomen,
het maken van knuppels en stoer doen!
Daarom bedankt Jacob, Rein, Hennie,
Gerrit voor jullie bijdrage.
Ton van der Heijden
A.heyden@ziggo.nl

was, zal wel hebben bijgedragen aan
die milde houding. Na enkele dagen
ontving ik van de ﬁnancier van de
transactie een keurig betaaloverzicht.
Dit overzicht ging vergezeld van een
angstaanjagend dik boekje met betaalopdrachten. Betalingen van elk een
tientje en wel 36 opdrachten in totaal.
Met het beeld voor ogen, bedolven te
zijn onder een berg betaalopdrachten,
heb ik die nacht geen oog dichtgedaan.
Drie jaar lang moest ik maandelijks
ﬁnancieel bloeden voor de aankoop
van een felbegeerde radio. Bij de
eerste betaling was mijn begeerte al
behoorlijk getemperd. Ook hier gold:
het bezit van de zaak is het einde van
het vermaak. Nog voordat de laatste
betaalopdracht de deur uitging, was de
stereo-ontvanger al hopeloos verouderd. Nadien heb ik nooit meer iets op
afbetaling aangeschaft.
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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.

EVENEMENT

vrijdag

27

Vanaf vrijdag 27 december op Radio M
Utrecht FM 93.1: De Gouden Week!

Vanaf 27 december draait Radio M Utrecht
in De Gouden Week alleen de mooiste
muziek uit de jaren 60,70 en 80. Tijdens De Gouden Week maken luisteraars elke dag kans op
fantastische prijzen zoals woonbonnen, keukenmachines en e-readers in het spel De Gouden
Plaat. Luister goed en bel wanneer u De Gouden
Plaat hoort.

DECEMBER

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 035 - 538 66 66
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vrijbli
vrijbli
is. bitvrijbl
bij ui mogelijk
bij ui mogelijk is.
klikgebitKlikgebit,
klikge
vrijbl
die lijk is.
patie
patie
is. ebitnten
lijkklikg
van
mogede
99% van
99%
ookdevoor
u? nten
bij u die
bij u moge
vrijbli klikgebitKlikgebit,
komt
komt
zen
erwijzenwijpati
doorv
wijlijk
n die
is. 99%
is.erwij
ente
moge
u de
vanook
van de patienten die
t bij u moge
bit bij
99%
voordoorv
u?lijk
klikge
Klikgebit,
in een klikgebit
in Amazonedreef
voor een klikgebitvoor
Amazonedreef 35, Utrecht.
Bereikbaar 35,
6. Bereikbaar via lijn 6.
die
nten
t verw
tvia lijnUtrecht.
komdoor
patie
patie
de
ijzen
ijzen Vrijekom
van
verw
99% die
okdevoor
u? nten
door
wij
wij
Vrije parkeergelegenheid.
Rolstoelvriendelijk.
parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.
g!
g!
aanmerkin
aanmerkin
www.mijnmarbus.nl www.mijnmarbus.nl

Op 1 januari presenteren Henk Mouwe en Mark de
Brouwer vanaf 10.00 uur De Gouden 100. Een lijst
met de 100 mooiste ‘evergreens’ gekozen door u!
Stemmen kan tot en met 31 december via
rtvutrecht.nl/top100. Alle stemmers maken kans
op een mooie verzamel CD.
Jos van Heerden presenteert elke werkdag van
14.00 tot 17.00 uur het programma Jukebox Goud,
een vooruitblik op De Gouden 100. Vraag uw
favoriete muziek zelf aan tijdens de uitzending via
0909-6 931 931 of mail naar studio@rtvutrecht.nl.
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Kerstmis in Indië
Toen mijn man uitgezonden
werd naar Indië, in 1948, was
het ook daar Kerstmis in december. Ja, dat moest toch een
beetje gevierd worden. Dat was
gauw geregeld. Klapperbomen
genoeg en kokosnoten ook. Een
lik rode en witte verf, klaar.
Er waren ook cadeautjes uit
Nederland. Extra sigaretten en
drop en nog meer van die troep.
Dat werd verzorgd door het
niwin, van het leger een soort
oom die pakjes stuurde.
Mijn man zat in de buurt van een paar
kampongs en dat was uitkijken. Je zag
die ploppers niet en gewapend waren ze
ook. Die hadden ze waarschijnlijk van de
Jappen overgehouden, die hun bezetters waren geweest. Hij was eerste luit
en hoofd van een militair rusthuis. Daar
kwamen militairen die gewond waren
en daar werden opgelapt. Maar er waren
ook jongens van zijn groep die verder in
de kampongs zaten om daar de boel in de
gaten te houden. Die moesten ook hun
pakje hebben.
Nou, achter op een motor, rooie muts
op met een bol en een baard natuurlijk.
Bloedheet en met de sten in de aanslag
over de dijkjes tussen de sawahs naar
zijn jongens. Hartstikke link. Maar zo
hadden ze toch een beetje het kerstgevoel in de hitte. En Indonesië is het
grootste moslimland in de wereld, maar
mijn man heeft nog nooit een vrouw met
een hoofddoekje gezien.
Hij mocht ook wel eens voor een paar
dagen verlof naar Batavia. Bij Hollanders thuis koffiedrinken. Poepduur. Dat
klopt, want het waren keutels van de
loeak (ik hoop dat ik het goed schrijf) en
die werden dan als koffie gebrand en het
schijnt de lekkerste koffie te zijn. Nooit
geproefd. Hij was officier geneeskundige
dienst en heeft twee jaar daar gezeten.
Heftige tijd.
Voor u allen fijne Kerstdagen en een
vredig 2020.
J. Kalmeijer
1929jopie@ gmail.com
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Brieven uit de Hongerwinter (6)
Wouter van Kouwen vond
twaalf brieven van Joke
van Kouwen, geschreven in
Utrecht tussen oktober 1944
en juni 1945. Ze geven een
beeld van Utrecht in de hongerwinter. De Oud-Utrechter
publiceert in ieder nummer
een brief tot aan de Bevrijding in mei 1945, in 2020
precies 75 jaar geleden.
Joke van Kouwen uit de Koekoekstraat (23 jaar oud) ging vanaf eind
1944 meerdere malen op voedseltocht. Want eind 1944 werd het
winter in Nederland en de voedselvoorziening was, zeker in de nog niet
bevrijde gebieden, nijpend. Het gezin
Van Kouwen had meerdere contacten
met mensen in oost Nederland. Daar
was nog wel eten te vinden. In deze
brief beschrijft Joke aan de familie
van haar moeder in Losser en haar
daar ondergedoken broer Frans (19
jaar) over wat zij na terugkomst
aantrof in Utrecht. Ook geeft ze informatie over haar jongere zussen Lien
(22) en Ina (21) en haar broer Gerard
(12). Ook voor deze gezinsleden
werd gezocht naar logeeradressen in
de gebieden waar wel voldoende eten

Frans van Kouwen rond 1945

Textielbonnenkaart

was. Via haar werk stond Joke in contact met een zekere mijnheer Cox, die
af en toe met een auto tussen Utrecht
en Twente op en neer pendelde.
Lieve Frans en familie in
Losser
De toestand van de voedselvoorziening is hier hopeloos. Het
broodrantsoen is verminderd van
800 tot 500 gram per week. Verschrikkelijk hè! U begrijpt dus
dat ze honger en kou geleden
hebben thuis. Als Gerard en ik
niet thuis gekomen waren, was
het helemaal treurig geworden.
Dus wij waren reddende engelen. Moeder is zuinig op alles,
want ze zegt ook: ‘Wie weet
hoe lang we ermee moeten
doen’. En gelijk heeft ze. Vader
en moeder zijn erg mager
geworden. Ze hebben ook erg
over ons ingezeten en ook over
de bagage, want als we op de
fiets naar huis gegaan waren,
was alle bagage afgenomen bij

de IJsselbrug. Dus we mogen nog van
geluk spreken en kunnen God niet
dankbaar genoeg zijn.
Frans wil je zeker nog wel informeren
bij tante Aleida voor Gerard? Want
het zou wel fijn voor hem zijn als hij
daar kon komen wonen, want het is
hier niet royaal.
Tante Mina; als u kunt, gaat u dan ook
informeren voor onze Ina en kijkt u
wat voor mensen het zijn? Ze zouden
dan samen met een auto van meneer
Cox naar Haaksbergen kunnen.
Vooral voor hun beider zou dat fijn
zijn; dan kunnen ze op kracht komen.
Onze Lien is vanmorgen naar Zwolle
vertrokken met een auto. Ze heeft
daar met Henny van de Seijs een
betrekking gekregen in een hotel en
heeft het daar goed van eten en drinken en dat is heel wat waard in deze
tijd. Ze zag er wel tegenop, maar goed
eten daar doe je wat voor. We zijn
benieuwd of ze goed overgekomen is.

Graag had ik voor u allen iets mee
gegeven, maar omdat ik nu zo’n tijd
weg geweest ben op kantoor durf ik
mijn chef niet direct om een en ander
te vragen. Over een poosje doe ik dat
wel en geef dan een pakje mee met
meneer Cox.
Dan moet ik het voornaamste niet
vergeten en u allen nog eens extra
bedanken voor wat u voor ons gedaan
hebt en voor het heerlijke eten dat wij
bij u gehad hebben. We hopen het te
zijner tijd weer eens te vergoeden.
Schrijft u gauw eens een keer terug?
Graag hoor.
Heel veel hartelijke groeten van de
hele familie, in het bijzonder van uw
lieve nicht Jo.
Dag
Tot ziens

Overlijden en rouw tijdens de feestmaand december
Het is natuurlijk altijd verschrikkelijk als er een dierbare overlijdt, maar het is extra zwaar
als dit gebeurt tijdens de feestdagen. Mensen hebben plannen gemaakt, kijken ergens naar
uit en dan komt alles ineens in een ander daglicht te staan. In plaats van gezellig kerst en oud
& nieuw te vieren is dit ineens een periode van rouw geworden. Dat de rest van de wereld
wel gewoon feest viert kan behoorlijk confronterend zijn. En niet alleen dit jaar, maar ook de
daarop volgende jaren zult u terugdenken aan deze periode.
Naast de emoties die komen kijken
bij een overlijden rondom de
feestdagen, zijn er ook praktische
gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan
de rouwkaarten die samen met
de stapels kerstkaarten in korte
tijd bezorgd moeten worden; de
kerstperiode is de drukste periode
van het jaar voor PostNL.
Ook heeft het invloed op de planning van de uitvaart. Een begrafenis of crematie op eerste kerstdag

is vaak uitgesloten. Stel dat het al
mogelijk zou zijn: dan is het maar
de vraag of belangstellenden hun
plannen voor die dag (kunnen)
wijzigen om bij de uitvaart te zijn.
Voor en na de feestdagen is het
ook extra druk bij de begraafplaatsen en crematoria, veroorzaakt
door de extra feestdagen waarop
niet wordt gewerkt.
Volgens de Wet op de Lijkbe-

zorging mag een overledene
maximaal 6 werkdagen boven
de aarde blijven. Er is ook een
minimum periode vastgesteld
tussen overlijden en de uitvaart. In
Nederland mag een overledene pas
36 uur na overlijden begraven of
gecremeerd worden. Deze periode
is er om de politie eventueel nog
een strafrechtelijk onderzoek te
laten doen naar de doodsoorzaak.
Als de feestdagen dus doorde-

weeks vallen, dan kan het gebeuren dat de uitvaart pas 2 weken
later plaatsvindt.
Heeft u een rouwende persoon in
uw omgeving? Het belangrijkste
is om iemand die rouwt een luisterend oor te bieden. Niet één keer,
maar zo vaak als er behoefte is.
Nodig ook gerust iemand uit die
rouwt, maar laat ruimte voor een
weigering of aanpassing.
Wees er ook van bewust dat het
rouwproces na de uitvaart nog vele
jaren in beslag kan nemen. Het
kan zeker geen kwaad om iemand
die dit jaar of in de voorgaande
jaren een dierbare is kwijtgeraakt,
extra steun te bieden door een

lieve boodschap op de kerstkaart
te zetten of door even te bellen
zodat hij of zij weet dat u aan hen
denkt. Het zijn die kleine uitingen
van steun die bijzonder waardevol zijn bij het omgaan met
verlies rond de feestdagen.

Ondanks een recent overlijden en/of eventueel
gemis wens ik iedereen een zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar toe.
Pierre van Kooten

Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in 7 mooie en ruime vakantiebungalows.
mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers, ruime badkamers, midden in de natuur en . . . . .
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging.

All inclusive verzorging. Vakantieweken 2020:
(meer dan de 60 % van onze mogelijkheden voor 2020 is al gereserveerd !! )

Vakantie bungalows in Brabant,
Overijssel (2 x), Friesland (2 x),
Noord Holland en Limburg.

Prijs per
persoon.

1 p. in 2 pers.
kamer toeslag.

Prijs per
(echt)paar.

beschikbaar
voor ……

•

3 t/m 10 april Dongen N Brabant
17 t/m 24 april Sevenum Limburg
1 t/m 8 mei De Lutte Overijssel
29 mei t/m 5 juni Lemele Overijssel
12 t/m 19 juni Dongen N Brabant
26 juni t/m 3 juli Sevenum Limburg
10 t/m 17 juli Bakkeveen Friesland
24 t/m 31 juli Oosterblokker N Holland
7 t/m 14 augustus Sevenum Limburg
21 t/m 28 augustus De Lutte Overijssel
4 t/m 11 september Sevenum Limburg
18 t/m 25 september Dongen N Brabant
28 sept t/m 5 okt. Oosterblokker N Holland
9 t/m 16 oktober Bakkeveen Friesland

€ 695.00
€ 775,00
€ 775,00
€ 850,00
€ 775.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 775.00
€ 700,00
€ 695.00
€ 775.00

€ 75,00
€ 100.00
€ 100.00
€ 0.00
€ 75.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 75.00
€ 75.00
€ 75,00
€ 75.00

€ 1400,00
€ 1500,00
€ 1550,00
€ 1600,00
€ 1450,00
€ 1600.00
€ 1600.00
€ 1600.00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1500,00
€ 1450,00
€ 1300,00
€ 1400,00

5 gasten
6 gasten
8 gasten
5 gasten
6 gasten
1 gast
6 gasten
6 gasten
6 gasten
7 gasten
3 gasten
4 gasten
7 gasten
11 gasten

6 t/m 13 november Sevenum Limburg

€ 695.00

€ 75,00

€ 1350,00

12 gasten

21 t/m 28 december Lemele Overijssel

€ 895.00

€ 0.00

€ 1700,00

6 gasten

O ndersteuning B egeleiding Z org

OBZ Vakanties

Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht.
078-8423704 // 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl // info@obzvakanties.nl

2e

raamdecoproduct

50%

korting*
Alleen geldig op de NLLABEL
collectie.

2e m PVC
2

50%

Wij verzorgen (bijna) alles, zoals . . . . . . . . .
Vervoer van deur tot deur.
De thuiszorg en de medicijnen.
Hoog-laag bedden mogelijk.
Alle excursies incl toegangsprijzen.
Verpleegkundige 24 uur aanwezig.
Alle maaltijden, drinken enz. enz enz.
Mooi wandelterrein en natuur.
Activiteiten binnen en buiten.
1 en 2 persoonskamers.
Grote en gezellige woonkamers.
maximaal 10-12 gasten per vakantieweek.
Alle kamers met “prive” badkamer.
Oproep- en alarmeringssysteem aanwezig.
Boekingskosten € 25.00 p.p.
GGTO Garantiefonds € 15.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een aantal van onze vakantieweken is al
volgeboekt en staan dus ook niet meer in
deze lijst.
Ook het aantal rolstoel-plaatsen is beperkt.
Wees dus op tijd met reserveren anders is
de kans groot dat er geen plaats meer is.

R
E
T
N
I
W

E
L
A
S

2e meter
tapijt

50%

korting*
Alleen geldig op de Parade en
Desso collectie.

2e

raamdecoproduct

50%

korting*

korting*

Alleen geldig op de NlLabel
kwaliteiten Mandal, Levi, Falun,
Elva, Chicago en New York.
Minimaal 10m2.

Alleen geldig op de NLLABEL
collectie.

2e m

2e meter

2

laminaat

gordijnstof

50%

50%
VLOEREN
EN
korting*
korting*
RA AMBEKLEDING
Alleen geldig op de NLLABEL
collectie. Exclusief confectiekosten.

20 tot
50%g
kortin

Alleen geldig op de NLLABEL
collecties 3880, 6050 en 7200.
Minimaal 10m2.

* De korting geldt op het goedkoopste product.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Wintersale t/m 31 januari 2020.
Aanbiedingen zijn produkt en merk gebonden en niet icm andere acties of aanbiedingen.

behang

50%

*

vloerkleden
Showroom : Ambachtsweg 1

2e rol

korting*
Geldig op gehele
behangcollectie.

- Nieuwegein

www.vockinginterieur.nl
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Knalkurken en rookbommen
Een obsessie met vuurwerk
is misschien wat overdreven,
maar ik zal niet ontkennen
dat ik al op jonge leeftijd een
passie had voor vuurwerk. De
traditie om consumentenvuurwerk af te steken met oud
en nieuw bestaat nog niet zo
heel lang. Waarschijnlijk is dit
gebruik geïntroduceerd door
Indische Nederlanders, die
begin jaren 50 het toenmalig
Nederlands-Indië verlieten. Bij
de Chinezen in Nederlands-Indië bestond het afsteken van
vuurwerk tijdens de viering
van het Chinese Nieuwjaar al
langer.
Halverwege de jaren 60 was ik 15
jaar toen ik mij daadwerkelijk bezig
begon te houden met het afsteken van
vuurwerk. Hoewel ik het vuurwerk
zelf niet mocht kopen, waren er altijd
wel wegen te vinden om aan de rotjes
en kanonslagen te komen. Een ouder
familielid of een oudere vriend kon
er wel voor zorgen. Wij kochten het
vuurwerk altijd bij Cupido. Dat was
een feestartikelenwinkel aan de Laan
van Nieuw Guinea. De winkeleigenaar, de heer Jan Donse, gehandicapt
en destijds 80 jaar oud, is eind 1967
op brute wijze vermoord door seriemoordenaar Hans van Z.
Kanonslagen
Het vuurwerkassortiment halverwege de jaren 60 was, in vergelijking
met vandaag, zeer beperkt. Je had
kanonslagen, rotjes, zevenklappers,
vuurpijlen, voetzoekers en gillende
keukenmeiden en dan had je nog
de minder bekende knalkurken en
dat was het dan. Met knalvuurwerk
experimenteerden wij er lustig op los;
wij stopten kanonslagen in het ijs of
in een hondendrol om te kijken welke
effecten er optraden] zeer boeiend
en leerzaam, maar vooral leuk. Bij
ons thuis werd er niet veel vuurwerk
gekocht, doch toen wij maar bleven
zeuren tegen mijn vader besloot hij
ook een bijdrage aan het vuurwerk te
leveren.
Bij ons thuis hadden we een klein
metalen knalkurkenpistool. Ik weet
nog niet hoe wij er aankwamen. Je
kon daar een knalkurk instoppen en
de slagpin naar achteren trekken, om

Vuurwerk boven Utrecht (foto: Het Utrechts Archief)

vervolgens de trekker over te halen.
Je hoorde dan een behoorlijke knal.
Knalkurken, dat leek mijn vader wel
wat, waren betrekkelijk onschuldig.
Hij kocht een doos met 20 knalkurken,
ieder zou er vijf krijgen. Mijn vader
zette de doos op de tafel in de huiskamer en zou de kurken gaan verdelen.
Vol verwachting hingen wij met zijn
vieren boven de doos. Mijn vader,
die enorm sterk in zijn handen was,
pakte een kurk beet en rukte eraan om
de kurk los te krijgen. De knalkurken
zaten aan de onderkant van de doos
vastgeplakt en het lukte niet meteen ze
los te wrikken. Dus besloot hij meer
kracht te zetten. Vervolgens zagen
we een steekvlam en daarna hoorden
wij een enorme knal; onze gezichten

de rookbommen allemaal tegelijk aan
te steken. Het was best spannend en
wij waren een beetje zenuwachtig. Om
24.00 precies staken we de gevulde
buizen aan. Het duurde even, maar
de Thomas à Kempisweg vulde zich
al snel met rook. Gelukkig waaide
het nauwelijks, zodat de rook lekker
bleef hangen. Binnen een kwartier zag
je door de enorme rookontwikkeling

nieuw bij ons logeren en bij hem
herkende ik dezelfde passie voor
vuurwerk die ik eens had gehad en dat
vond ik grappig om te zien. Tijdens
het afsteken van het vuurwerk vroeg
hij aan mij of ik op nieuwjaarsdag met
hem wilde meegaan om in de wijk niet
afgestoken vuurwerk te gaan zoeken.
Zonder na te denken riep ik ja.
Inderdaad stond Stephan op Nieuw-

niets meer, wat een succes!

jaarsochtend bij mijn bed om mij
wakker te maken en mij eraan te herinneren dat ik had ingestemd om mee
te gaan deze morgen. Ik had spijt dat
ik ja had gezegd. Ik had het gevoel dat
ik nog maar net in mijn bed lag. Dat
was waarschijnlijk ook zo, maar beloofd is beloofd. Met erg veel moeite
opgestaan om samen met Stephan op
zoek te gaan naar niet ontploft vuurwerk. Als het lontje te kort was, lieten
we het liggen. Daar was ik streng in.
Het eerste half uur was een ramp. Ik
voelde me behoorlijk brak, maar na
een tijdje werd ik, mede gevoed door
het enthousiasme van Stephan als we
weer vuurwerk hadden gevonden, zelf
ook enthousiast. Gelukkig, er was toch
nog iets van de gedoofde passie van
vroeger weer naar boven gekomen.

zaten vol roetdeeltjes, mijn vader had
zijn handen verbrand en de huiskamer
stond vol rook. Mijn moeder deed snel
de ramen open en vervolgens kwamen
de buren bezorgd langs om te vragen
waar de brand was. De animo van
mijn vader voor vuurwerk was even
tot het nulpunt gedaald.
Rookbommenrecept
Twee buurjongens uit mijn portiek en
ik waren, behalve in knalvuurwerk,
geïnteresseerd in rookbommen. Het
recept was eigenlijk eenvoudig. We
kochten witte pvc buizen en grote
hoeveelheden sterretjes. Het kruit van
de sterretjes werd van de sterretjes
geschraapt en in de buizen gestopt. De
achterkant van de pijp werd dichtgemaakt en als lontje gebruikten wij een
sterretje. De rookbommen werden
gefabriceerd in onze kelderboxen. Het
was best veel werk, want we maakten
rookbommen van meer dan twee
meter. In het klein hadden we er al
mee geëxperimenteerd en waren zeer
tevreden over het resultaat.
Spannend
De grote dag brak aan. Wij hadden
afgesproken op oudjaarsavond al om
23.00 uur bij elkaar te komen, teneinde goed voorbereid om 24.00 uur

Messcherschmitt
Onze bovenbuurman was de trotse
bezitter van een tweepersoonsauto,
een Messcherschmitt.Hij stond op het
balkon toen de rookbommen werden
aangestoken. Blijkbaar lag een van de
rookbommen niet ver van zijn auto.
Het duurde even, maar de beste man
dacht waarschijnlijk dat zijn auto
gevaar liep en gooide vanaf de tweede
verdieping emmers water richting de
rookbommen.Uiteindelijk liep het met
een sisser af, want de rookbommen
waren vrij snel opgebrand.
Nieuwjaarsochtend
Naarmate ik ouder werd, nam de
passie voor vuurwerk geleidelijk af
en na mijn dertigste leek de passie
verdwenen.
Toen ik een jaar of 50 was, kwam
Stephan, een neefje, tijdens oud en

Ton van der Heijden
A.heyden@ziggo.nl
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570

Woensdag 25 december tot en met donderdag 2 januari
Kunst uit eigen provincie

WVT uit Bilthoven organiseert nog t/m 2 januari de tentoonstelling “Kunst Uit Eigen Provincie”. Deze expositie geeft (beginnende)
kunstenaars uit onze eigen provincie de gelegenheid te exposeren
voor een breed publiek. Kunst uit eigen provincie is ook geopend op
beide Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag van 12.30 tot 16.30 uur.
De expositie is gratis toegankelijk. Alle info staat ook op de website
www.vvsowvt.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december

Goud, zilver en militaria

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

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een
bekende schilder? Zouden die
snuisterijtjes op zolder nog
wat opbrengen op een veiling?
Herkenbaar? U bent niet de
enige met vragen over kunst,
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg
verzameld. Het ligt er al jaren
maar wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in
IJsselstein elke donderdag een
open inloopdag. Wie deze dag
zijn of haar stukken gratis en
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

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. Gaat u mee?

Eindejaarsrondleidingen in Slot Zuylen

Bent u benieuwd hoe een adellijke familie kerst viert? Tijdens de eindejaarsrondleidingen van Slot
Zuylen op 28, 29 en 30 december ervaren bezoekers de tradities rond de gezelligste tijd van het jaar.
De hele familie is welkom! Slot Zuylen is te vinden aan Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen. Aanvang
rondleidingen: overdag om 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 en 15.30 uur. ‘s Avonds om 19.00, 19.30 en
20.00 uur. Reserveren kan via tel. 030-2440255 of info@slotzuylen.nl. Toegang: 13 euro voor volwassenen, 6,75 euro voor kinderen (4 t/n 15 jaar). Het slot is helaas niet toegankelijk voor rolstoelers.

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

Andere openingstijden Repair Cafés

In december wijken twee Repair Cafés in Utrecht af van hun gebruikelijke openingstijden:
Repair Café Transwijk-Bijnkershoek is voor de rest van deze maand niet meer open. De eerstvolgende repareerbijeenkomst van dit Repair Café is op donderdag 2 januari, 13.30 – 16.00 uur.
Repair Café Overvecht is deze maand niet open. De eerstvolgende repareerbijenkomst van dit
Repair Café is op zaterdag 18 januari, 14.00 – 17.00 uur. Repair Café Utrecht-Oost is open op
zaterdag 21 december, 13.30u – 16.00u inloop. Dus géén repareerbijeenkomst op de gebruikelijke laatste zaterdag van de maand. Repair Café Koffie Leute (Brauhaus) is deze maand niet
open. De eerstvolgende repareerbijeenkomst van dit Repair Café is zondag 26 januari, 14.00
– 17.00 uur.

Beleef eeuwenoude kersttradities op Slot Zuylen

Op 28, 29 en 30 december vinden de Eindejaarsrondleidingen plaats in een feestelijk aangekleed Slot Zuylen. Bezoekers wacht een warm onthaal in het sfeervolle kasteel. Tijdens
de rondleiding vertellen de kundige gidsen van Slot Zuylen verhalen en anekdotes over de
kerstviering in het kasteel. De feestelijke tradities die door de eeuwen heen in ere zijn gehouden
worden daarbij niet overgeslagen! Het huis is op deze dagen van onder tot boven feestelijk
aangekleed en een lust voor het oog. Van de grote kerstboom in de sfeervolle Gobelinzaal tot de
vele lichtjes die het slot en de tuin sieren. De gids vertelt tijdens de rondleiding het verhaal van
de kerstviering in het slot met de daarbij horende eeuwenoude familietradities. De rondleiding
eindigt in de mooiste ruimte van het huis, de Gobelinzaal. Neem gezellig plaats rondom de
kerstboom en luister hier naar een bijzonder kerstverhaal. Voor de jonge bezoekers hangt er een
smakelijke verrassing in de boom. Speciaal voor de eindejaarsrondleidingen is het museumcafé
in het Koetshuis extra lang geopend. Geniet hier van warme chocolademelk of een feestelijke
lekkernij. Ook zonder rondleiding bent u welkom in ons museumcafé. Bijvoorbeeld voor een
smakelijke stop tijdens de kerstwandeling! (Zie ook elders op deze pagina.)

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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Een onvergetelijk Kerstdiner met ballen
Omdat wij in een zeer klein huisje woonden – de huiskamer omvatte welgeteld zestien vierkante meter, waren er strikte afspraken nodig. Zo mochten wij nooit in de keuken komen, want in de
twee bij twee meter was alleen ruimte voor moeder.
Die gebruikte bij het eten voorbereiden allerlei lekkere recepten en kon
absoluut geen pottenkijkers daarbij
gebruiken. Eerste Kerstdag was bij ons
dan ook een culinaire belevenis waar
een driesterrenrestaurant jaloers op
kon zijn. Geen borden met niksigheidjes voor 125 gulden en na afloop nog
de maag vullen bij een patattent.
Kerstdag
De voorbereidingen in de keuken
gingen verder en ook in de huiskamer
begon het feest zichtbaar te worden.
Het mooie porseleinen servies werd op
tafel gezet. Naast al dat moois kwam
het gepoetste bestek, met ernaast kristallen glazen. Wij, als kinderen, keken
onze ogen uit en kregen de raad stil
te zitten en niet te knoeien en vooral
niet met elkaar te kibbelen, want het
was Kerst.
De start was meestal het genieten van
een Kalte Platte: een mooi bordje
uitgezochte fijne vleeswaren, zogenaamde delicatessen, mooi opgemaakt
met een tomatenroos. Daarna volgde
soep, meestal een heldere ossenstaartbouillon. Waar kun je die staart nog
kopen? In Overvecht zijn alle slagers
verdwenen.
Het hoofdgerecht
Het hoofdgerecht was of heerlijk
stoofvlees, waar alleen moeders het
recept van hebben, of een rollade, die
de slager maakte waar je bij stond en
minder kruiden bevatte dan doorsnee.
Moeder wilde vlees proeven en niet
Maggi.
Het stoofvlees gaarde uren in de
schuur op een petroleumstel. De
schuur moest wel op slot vanwege de
kat, je kon nooit weten. Deze kat had
namelijk ooit een stuk vlees gestolen
van een aanrecht bij ons in de straat.
Het was een riblap en hij liep daar heel

moeilijk mee te sjouwen. Die mensen
hadden een hond en Wolfie zal wel de
schuld hebben gekregen.
Als het rollade was, ging die in de
oven en geurde het huis uren van te
voren. Groente van het seizoen en niet
verbeten, dieprood gekleurde, stoofperen. Die werden op een eenvoudige, maar zeer doeltreffende manier
gestoofd. Namelijk in de rode wijn
en een klein beetje water. Er werden
kruidnagels in gestoken en suiker en
kaneel toegevoegd. Op het laatst werd
het vocht ingekookt, zodat het perensap stroperig werd. Als dat verdwenen
was en de tafel ontruimd, kwam er na
enige tijd een luchtigheidje voorbij.
Het nagerecht
Een heerlijk toetje, meestal iets uit een
Senta en de kat bij de kerstboom

Een kennis van vader kon voor een
Kerstgans zorgen. Daar had vader wel
oren naar en er werd dus een gans
besteld. In huize De Haas werd twee
dagen voor de Kerst gebeld en ik deed
de deur open. Er werd me een doos in
de handen geduwd… de bestelling. De
jongen die de doos afgaf, pakte zijn
fiets met nog zo’n doos en weg was
hij. Bij het openen van de doos stak
een fiere gans zijn kop naar buiten
en ik duwde de doos weer dicht. Dat
vond gak niet leuk, want … gak, gak,
gak!... klonk het gemopper.
Gehaktballen als kerstmenu

weckpot met zomers fruit, en een flinke lik slagroom. Die slagroom werd
geklopt in een molentje. Een van ons
mocht dat dan draaien. Als de kom van
het molentje bijna leeg was, mocht de
kat die leeg likken tot de snorharen
en oren verdwenen waren onder de
room en hij de hele avond zoet was

Gedoe om een gans....

met snoet poetsen. Voor de ouderen
was er koffie en voor de kleintjes ranja
zonder rietje, want dat vond moeder
onzin. Toen al milieubewust?
Het onvergetelijk kerstdiner
Eenmaal heeft moeder gehaktballen geserveerd. Wat was er gebeurd?

Goede raad was nodig. De doos bleef
dicht tot vader binnenkwam. Gelukkig
was dat maar een half uurtje wachten.
Groot was ook zijn ontsteltenis, want
dit viel tegen. Hij had geen rekening
gehouden met het feit dat deze gans
naturel werd geleverd. Er werd in de
schuur een hok van planken gemaakt
en het dier kreeg wat groente te eten
en een bakje water en wij bivakkeerden voortdurend met mutsen op bij het
dier, dat die aandacht prachtig vond.
Zijn mooi gekleurde verenpak trok
aller aandacht.
De waarheid
Tot… ons werd verteld dat we Gak
met de Kerst zouden opeten. Er brak
een opstand uit, er werd gescholden…
vader was een dierenbeul. En moeder
niet veel beter. Moeder werd rood van
woede, want die zag een kerst de mist
ingaan.
De volgende dag kreeg Gak weer
lekkere hapjes en aaitjes en geruststellende woorden te horen. ‘Wij eten jou
niet op, hoor, lieverd’. Die avond werd
Gak naar een andere familie vervoerd,
die wel gratis gans wilden eten. Een
dure grap voor vader. Moeder staakte
en wilde geen diner meer klaarstoven.
Maar ja, kinderen straffen voor een

fout van vader? Dat was te gek en
ik werd naar Slager Hiene gezonden
met de opdracht voor een gehaktballenfeest. Ja, dat had gevolgen voor de
latere jaren. Vader informeerde nooit
meer naar het kerstdiner en moeder
was weer de baas in huis en achter
het fornuis. Als het redelijk weer was,
gingen we wandelen naar Park van
Kol om de dieren te voeren of van de
berg af te roetsen met de slee.
Het is maar een kleine herinnering,
maar voor iemand van 80 plus heel
leuk om oude foto’s nog eens ter hand
te nemen en weg te dromen naar een
tijd die heel veel goede dingen had.
Tevredenheid, gezelligheid, warmte,
saamhorigheid en weinig eenzaamheid.
Iedereen gezellige Kerst en een goede
jaarwisselling gewenst en een gezond
2020.
Senta de Haas
atnes@live.nl

Slagroom voor de kat
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Altijd al goed willen
leren schilderen?
Ervaar zelf tijdens deze proefles dat u goed en realistisch kan leren schilderen!

De SLEUTELKONING
SINDS 1910

Wij leveren toegangscontrolesystemen voor
WijParticulier
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- Bed & Breakfast – Bedrijven
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Wilt u zeker weten of deze boeiende opleiding
iets voor u is? Volg dan een GRATIS proefles!
Tijdens een drie uur durende proefles maakt u kennis met de
technieken van het fijnschilderen en schildert u een stilleven
welke u na afloop mee naar huis kunt nemen. Tevens krijgt u alle
informatie over de academie en de opleiding. U kunt zich opgeven via mail of via de website. (De les is gratis, de materiaalkosten zijn 10 euro p.p.)

Dé opleiding waar u goed en vakkundig leert
schilderen volgens de technieken van de oude meesters

GRATIS

proeflessen
• do.
• vr.
• vr.
• za.
• za.
• do.
• vr.
• vr.
• za.
• za.

6 febr.
7 febr.
7 febr.
8 febr.
8 febr.
13 febr.
14 febr.
14 febr.
15 febr.
15 febr.

18.30 u.
9.30 u.
13.30 u.
9.30 u.
13.30 u.
18.30 u.
9.30 u.
13.30 u.
9.30 u.
13.30 u.

Basisopleiding voor
U leert fijnschildertechnieken, stofuitdrukking, glaceertechniek, compositie, kleurmengen en penseelvoeringen. Geschikt voor beginners en e 49,50 per mnd.
ervaren schilders die hun technieken willen aanscherpen.
De lessen starten in de

3e week van maart 2020!

Leslocatie (Werkspoor Ateliers)

Nijverheidsweg 16-c Utrecht
Tel. 085-1302757

Wittevrouwenstraat
20
3512
CTUtrecht
Utrecht
Wittevrouwenstraat 20 –20
3512
CT Utrecht
Wittevrouwenstraat
––3512
CT
voor
Tel.
030-2314839
–Wij
info@
Tel.
030-2314839
info@
sleutelkoning.nl
Wittevrouwenstraat
20sleutelkoning.nl
–toegangscontrolesystemen
3512
CT Utrecht
Tel.
030-2314839
––leveren
info@
sleutelkoning.nl
Particulier
Bed
&
Breakfast
–
Bedrijven
WWW.SLEUTELKONING.NL
Tel. 030-2314839
– info@ sleutelkoning.nl
WWW.SLEUTELKONING.NL
WWW.SLEUTELKONING.NL

WWW.SLEUTELKONING.NL

Academie voor Realistische Schilderkunst

Hoofdvestiging in Deventer
Dependances in Ede, Elst, Emmen,
Enschede, Lelystad en Utrecht.

LANDSCHAPPEN - STILLEVENS - DIEREN - PORTRET - ZEEGEZICHTEN - BLOEMEN - MINIATUREN - TEKENEN - MAGISCH REALISME - HYPER REALISME

Aanmelden via: info@fijnschilderen.nl - www.fijnschilderen.nl

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR

EINDELOOS
COMBINEREN
Een sleutel is niet meer nodig!

heerlijke stevige zit
verschillende
armleggers

Wittevrouwenstraat 20 – 3512 CT Utrecht
Tel. 030-2314839 – info@ sleutelkoning.nl

veel keuze
in pootjes

WWW.SLEUTELKONING.NL

losse hoofdsteun

kussens keerbaar
(stof uitvoering)

In leer of in stof

Diverse
opties
WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN

Met of zonder
opsta hulp

Leverbaar
in
diverse
maten

www.DeOsim.nl
Nijverheidsweg 5 • 3471 GZ Kamerik • tel 0348 - 401208
Geopend: di-vr 10.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur
Vrijdagavond op afspraak
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Utrecht van Toen Kalender 2020

Utrecht 1930-1960

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!

Een schitterend fotoboek met werk van
de beroemde Utrechtse stadsfotograaf
Frans Ferdinand van der Werf. In dit
boek worden de mooiste foto’s uit
de collectie van het Utrechts Archief
gepresenteerd in verschillende thema’s.
Nostalgisch, sfeervol, historisch en esthetisch, kortom Utrecht
op z’n mooist.
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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.

€ 14,95

€ 19,95
€ 24,95

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.

€ 17,99

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.

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.

€ 17,50

€ 18,50

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!

€ 19,99

Utrecht Agenda 2020

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

Echte Dom-sokken (geel of
blauw)
Op = op! De laatste kans om echte
Dom-sokken te bestellen. In blauw of
geel zolang de voorraad strekt. Maat
39-42. Om weg te geven of lekker zelf
te houden!

€ 10,00

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Utrecht van Toen Kalender 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Utrecht 1930-1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Eerste Bezig Boek (let op: aangepaste verzendkosten 5,75 euro) . . . . . . . . . . . . . . €
Oorlog in de 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Fc Fusie (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Utrecht Agenda 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Utrechts kleurboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De enige echte Dom-sokken (blauw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De enige echte Dom-sokken (geel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
14,95
24,95
19,95
17,99
18,50
17,50
19,99
10,00
14,95
14,95
17,95

te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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

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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Centraal MuseuM
wenst u fijne
feestdagen en
tot ziens in het
nieuwe jaar

Team Ton van den IJssel Tweewielers wenst u
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

AgnietenstrAAt 1, 3512 XA Utrecht
www.centrAAlmUseUm.nl

Wij hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen
verwelkomen in onze winkel en/of werkplaats.

Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

De tandprotheticus,
Specialist voor uw kunstgebit
wenst u Fijne feestdagen en een
Gezond Nieuwjaar

Tandprothetische praktijk J.C.Th. Ipenburg
Rijneiland 5, 3984 MA ODIJK,
Tel: 030 65 65 592

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter

Durea Solidus FinnComfort Hartjes Waldlaüfer Xsensible Mephisto Verhulst Wolky

JANUARI 2020 GROTE UITVERKOOP!

Opruimingsuitverkoop, dames en heren schoenen
van gerenommeerde merken met korting tot 50%

BANKETBAKKERIJ

Wij wensen ieder een
gezond voorspoedig en
vooral licht 2020

Theo Blom
Voor al uw
exclusieve Utrechtse
specialiteiten in 2020
Zadelstraat 23, Utrecht.

TEL. 030-2311135

Gilde Utrecht wenst iedereen
een heel bijzonder jaar toe!
Voor onze activiteiten zie www.Gildeutrecht.nl

Volksuniversiteit Utrecht
Waar samen leren het best is!
Wij wensen u een leerzaam 2020!
Nieuwegracht 41, Utrecht

www.volksuniversiteitutrecht.nl
Het Nationaal
Glasmuseum Leerdam
wenst u een

Schitterend en
Gelukkig 2020!

PRETTIGE
KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG

Familie van Willigenburg
Oudegracht 168, 3511 NP
Utrecht Tel. 030 2313616
vrijbli
vrijbli
is. bij u mogelijk is.
bij u mogelijk
klikgebitKlikgebit,
klikgebit
patienten
de
van
van de patienten die
99% ook voor u? 99% die
komt
doorverwijzen komt
wij doorverwijzenwij
in een klikgebit
in Amazonedreef
voor een klikgebitvoor
Amazonedreef 35, Utrecht.
Bereikbaar 35,
via lijn
Utrecht.
6. Bereikbaar via lijn 6.

‘t klikt ‘t klikt
of het of het
klikt niet! klikt niet!

aanmerking!
Amazonedreef 35, Utrecht

VrijeRolstoelvriendelijk.
parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.
aanmerking!Vrije parkeergelegenheid.
www.mijnmarbus.nl www.mijnmarbus.nl

Bij bezoek aan
ons Open Huis wordt
vrijblijvend beoordeeld of een
klikgebit bij u mogelijk is.
99% van de patienten die
wij doorverwijzen komt
voor een klikgebit in
aanmerking!

Bij bezoek aan
dtons Open Huis wordt
een beoordeeld of een
ofblijvend
is. bij u mogelijk is.
klikgebit
en die
van de patienten die
99% van de patient
99%

2020

Amazonedreef 35, Utrecht.
Amazonedreef
Bereikbaar 35,
via lijn
Utrecht.
6. Bereikbaar via lijn 1.
Vrije parkeergelegenheid.
Vrije
Rolstoelvriendelijk.
parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.
‘t klikt
www.mijnmarbus.nl www.mijnmarbus.nl

of het
klikt niet!

www implants4life nl
uw lach maakt
onze dag
•

•

KOM GEZELLIG OP HET NIEUWE JAAR
P R O O S T E N T I J D E N S W I N T E R S TAT I O N
21 DEC - 5 JAN 2020

Wij wensen u een kleurrijk 2020!

www.nationaalglasmuseum.nl

DIRECTIE & MEDEWERKERS VAN
U

De Oud-Utrechter BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.: 0180 - 322 575

WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
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Waar was de kerstgroep gebleven?
Omdat wij klein behuisd waren, werden er steeds meer spullen opgeslagen in het houten schuurtje tegenover de keuken.
Maar....het schuurtje stond bijna op instorten. Het dak lekte en
de Miele wasmachine met elektrische wringer was al naar de
keuken verhuisd. Het werd te gevaarlijk. Het schuurtje moest
worden gesloopt, want opknappen had geen zin meer.
Vader had een voddenboer aan de
haak geslagen die wel wilde komen
kijken. Op woensdagmiddag zouden
ze langskomen, want zus Anneke en
ik zouden dan vrij zijn van school. “Ik
hoop dat ze alles meenemen”, had vader tegen ons gezegd en.... dat hebben
ze gedaan hoor!
Snuffelen
Rond drieën zouden ze langskomen.
Ondertussen waren zus Anneke en ik
in het schuurtje aan het snuffelen of
er nog wat voor ons bijzat. Onder een
vochtige deken, waar wij vroeger een
tent van bouwden, stond een onderstel
van een kinderwagen waar mijn broers
een racekarretje van hadden gemaakt.
Met een touw aan de stang van de
voorwielen kon je naar links en rechts
sturen. Om de beurt werd je geduwd.
Bak met knikkers
Ook stond er een zinken teil waar wij
met z’n allen in gebadderd hadden.

Een leest waar onze schoenen op
verzoold werden. Een hoela hoep, een
bak met knikkers en, wat we al heel
lang kwijt waren, onze pop van papier
maché die nu als een stuk karton uit
elkaar viel.
Tussen spinnenwebben door die langs
ons gezicht kriebelden, ontdekten we
een bak met houten tollen. Priktollen,
zweeptollen en een buis waar je pijltjes mee kon wegschieten. Die legden
we buiten de schuur, die konden wij
nog wel gebruiken.
Gereedschap
Aan de wand hing gereedschap, die
lange tijd niet meer gebruikt was. Een
wiel en een stuur en zinken emmers.
We waren samen lekker aan het snuffelen, toen er werd aangebeld. Twee
man sterk, die ons aanspraken met
“jongedames”. Ze hadden een overall
aan waar je soep van kon koken en
de onderkant van hun broek was met
elastiek vastgebonden.

Bakfiets
Ze liepen naar de schuur en krabden
achter hun oren. Ze schoven de rommel opzij en pakten het gereedschap
van de wand. De zinken teil werd gebruikt om spullen in te leggen. Ook de
leest wilden ze wel meenemen. Alles
wat van ijzer was gooiden ze in de teil
en brachten het naar de bakfiets. Gelukkig hadden wij ons speelgoed apart
gelegd. De diabolo en een springtouw
legden wij er ook snel bij.
Marmeren plaat
Toen ze achter in de schuur een commode onder een kleed zagen staan,
probeerden ze de deurtjes open te
maken, maar die zaten vastgeklemd
door vocht.
Ze lichtten de grijze marmeren plaat
op en legden het terug. Ze knikten
naar elkaar en droegen het naar de
bakfiets. Met veel gehijg en gekreun
tilden ze het erin. Het viel niet mee
hem daarin te krijgen, want het was
zo te zien loodzwaar. Verder namen ze
nog wat losse rommel mee en daarna
waren ze snel vertrokken.
Kerstgroep
Toen vader ‘s avonds thuiskwam, was

Kerstgroep....

de schuur aardig leeg. Wat een ruimte,
jammer dat hij gesloopt moest worden.
Ze wilden dat weekend met het slopen
beginnen, maar ja, met welk gereedschap? Vader had toch gezegd dat alles
mee mocht? En toen werd het kerst.
De kerstboom werd opgetuigd en
de kerstgroep zou weer tevoorschijn
gehaald worden. Maar... waar was de
kerstgroep?
Er werd overal gezocht en niemand
begreep er iets van. Het waren best
grote beelden, dus ze konden niet
zomaar over het hoofd worden gezien.
Onder het eten was vader diep in

gedachten en toen viel het kwartje.
Vader herinnerde zich ineens waar hij
de kerstgroep had verstopt.
In de schuur in de commode. De voddenboer had wel in het kastje gekeken
door de marmeren plaat op te lichten
en toen begrepen mijn zusje en ik
ineens waarom ze zo’n haast hadden
gehad om weg te komen.

men aan. Het digitale tijdperk is voor
hen al begonnen. Wij ouderen moeten
daarin mee, of we nou willen of niet.

de maatschappij. Helaas zullen we eraan moeten meedoen anders tellen we
niet meer mee!

Jaren geleden, toen ik op de lagere
school zat, leerde ik schoonschrijven
met een kroontjespen, inkt uit de pot
en een inktlap ernaast. Trots huppelde
ik naar huis, als ik een krul en een
plakplaatje voor mijn schrijfwerk
kreeg. Wat had ik graag mijn formulier
naar het SVB met sierlijke letters
ingevuld. Dankbaar en trots als een
pauw op wat IK ooit geleerd heb,
maar waar geen haan meer naar kraait.
Lieve lezers wat verandert er veel in

Irene Kraaijenhagen

Gemma de Sain de Frankrijker.
Gemma47@planet.nl

AOW!!!
Er lag een brief van de SVB op de mat. ´Zal wel voor Cor zijn´,
dacht ik. Ik krijg nooit post uit die hoek. Maar ik had het mis,
de brief was wel dégelijk voor mij bedoeld. Aan mevrouw I.C.M
Kraaijenhagen-Wiegmans, stond er. Ik maakte de enveloppe
open en zag het duidelijk staan, aanvraag AOW!!
Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik
heus zo oud als jij??
Ik had die morgen nog in de spiegel
gekeken en dacht toen bij mezelf
´Nou, oma Irene, je ziet er weer vlot,
fris en fruitig uit!´
Ik vind het leuk als mensen mij
complimenteren en zeggen dat ze me
jonger schatten. Even onder ons, er
wordt flink wat verf in mijn haren
´gekwast´ en een béétje make up doet
ook wonderen. Helemáál puur natuur
ben ik dus niet meer, maar er is niet
aan mijn gezicht gesleuteld en ik heb
ook geen ´spuit ze maar vol`-lippen. Ik
zou het niet eens durven!

pels zijn. Als het maar geluid maakte.
Op de melodie van Hello Mary Lou,
u vast nog wel bekend, had ik een
andere tekst gemaakt.
´Hé hé hallo AOW, niet één, maar
twéé´...

´Tjonge,´ dacht ik, ´die Irene, krijg ik
eerdaags al AOW!´
Ik zie me nog staan op het feest van
mijn ouders, zo´n 20 jaar geleden. Ze
werden beiden 65, waren gestopt met
werken en kregen hun AOW. Ik had
de gasten gevraagd of ze allemaal een
instrument wilden meenemen: als ze
niets hadden mochten het bij wijze
van spreken ook pannendeksels of le-

Een paar dagen na ontvangst van de
brief ging ik er eens goed voor zitten.
Ik krijg al jeuk als ik de woorden
digitaal, DigiD, BSN en online zie
staan. Daar gáán we weer! Aanvragen
betekent voor mij zweten. Ik kan aardig met mijn laptop omgaan, maar als
ik nieuwe wachtwoorden en reeksen
cijfers moet invoeren, gaat er bij mij
meer fout dan goed. Herhalen, herha-

Wat een lol hadden we die avond en
wat waren het lied en ons huisorkest,
van zo´n 80 feestgangers, geslaagd.
Ja, mijn ouders kregen hun AOW nog
precies vanaf de dag dat ze 65 werden.
Nu moeten we, om met de woorden
van André van Duin te spreken, ´Effe
wachte´ Ik dus tot m´n 66ste en vier
maanden.

len, opnieuw, u bent iets vergeten, uw
wachtwoord klopt niet, het is hoofdlettergevoelig... .bah bah bah!
Buikpijn, ik moest ervan naar de wc!
Ik keek onder het handen wassen in de
spiegel en dacht,´Kijk nou, dat invullen van de aanvraag werkt goed!´ Ik
zag er ineens jááááren ouder uit! Dat
was de opzet natuurlijk, je mag er niet
al te jong uitzien als je de eerste AOW
euro´s op je rekening gestort krijgt!
Hè SVB, wat doe je nou, ben ik ineens
een ouwe vrouw,
´k voel me dom, geïrriteerd, dit heb IK
niet op school geleerd!
Digitaal, online, ik zweet, omdat ik
láng niet alles weet.
Aanvraag voor een DigiDééé, vergeet
je wachtwoord niet, oh néé!
Codes, cijfers, letters onthouden. Kijkt
u uit mevrouw voor fraude!
Niet iedereen kan uit de voeten, met
dat digitale MOETEN,
Zo, dat lucht op. Ik moest het even
kwijt en vermoed dat er veel lezers
zijn die er hetzelfde over denken.
Kijk, over een aantal jaren, als er dan
nog AOW is, vragen de ouderen die er
dan aan toe zijn alles zónder proble-
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TANTE POST
Opoeknotje
Het ingezonden stukje van Theo de
Ruiter heeft echt een punt(je). Vooropgesteld: de gang der tijden kunnen
wij niet veranderen. Dat is altijd al
zo geweest. Onze ouders vonden dat
óók van ons. Ik vind vrouwen met
een broek toch wel vaak leuk om
naar te kijken, als het tenminste een
broek is die keurig zit. Niet zo een
met het kruis tussen de knieën. Maar
het tweede punt van Theo slaat zeker
de spijker op z’n kop. Kerels met een
knotje of een paardenstaart(je), daar
krijg ik de broekhoest van. Volgens
mij zijn die mannen(?) op een gegeven
moment in hun ontwikkeling blijven
steken. En wat die stikstof betreft; dat
gaat ons burgers nog een hoop narigheid bezorgen. Want uit alles proef
je dat dat ons veel geld gaat kosten.
Kortom: het is gewoon een ordinaire
geldklopperij.. Bomen voor de biocentrale uit Canada laten komen met sterk
vervuilende zeeschepen en bamboe
om verkeersborden van te maken uit
China. Hoe verzin je zo iets. In die
landen lachen ze zich een hartverzakking om die stomme Hollanders, maar
ze verdienen er goed aan. Je mag toch
verwachten dat daar in “Den Haag”
zogenaamd wijze mensen hun werk
zitten te doen, maar ze kraaien lustig
mee met Nijpels en Timmermans.
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Bijzondere borden
Na mijn geboorte werd ik gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk. Mijn vader behoorde tot
deze gemeenschap, mijn moeder was Rooms-Katholiek. Helaas werd er thuis niets aan het geloof
gedaan, maar wonderwel ging ik, toen ik zes jaar was, wel naar de Christelijke Bloemstraatschool. Dat was echter geen bewuste keus, want er zaten ook katholieke en joodse kinderen op.
Nee, de school lag bij ons op de hoek, vandaar. Geloof het of niet, maar de Bijbelse geschiedenis, had mijn grote interesse, Gedurende de hele lagere school haalde ik voor dit vak, achten en
negens. Ik wilde dus graag dominee worden. Maar na de Tweede Wereldoorlog werd je geacht na
je veertiende jaar te gaan werken en zodoende Nederland weer te helpen opbouwen. Ook ik en
ik werd dus geen dominee, maar heb door avondstudie leuke banen gehad. Na mijn pensionering
bezocht ik met mijn dochter in Utrecht en omstreken veel braderieën en kringloopwinkels, waar
je de ene keer meer succes had met je aankopen dan een andere keer. Op enig moment viel mijn
oog op borden met Bijbelse teksten, je komt ze zelden tegen, dus als je ze ziet, bekijk ze dan
goed, en zie je er wat in, koop ze dan. De borden die ik heb, heeft mijn dochter gefotografeerd en
ze zijn bij dit artikel gevoegd. Het zijn er slechts vier, maar we blijven zoeken.
Theo de Ruiter (ruit 2181@planet.nl )

Henk van den Koedijk
IJsselstein
henk37@caiway.net
Yesterday
Met mijn straatgenoot Jos had ik
het erover dat er in de jaren zestig
écht nieuwe muziek uitkwam. Veel
nummers klonken heel anders dan de
muziek van vóór die tijd. Over zo’n
nieuw nummer had Jos een aardig verhaal. Ik was er niet bij en ik weet niet
of het precies zo gebeurd is, maar dit
is wat hij vertelde. Begin jaren zestig
kregen we een nieuw schoolgebouw
aan de Fockema Andrealaan. Maar
dat was meteen al te klein. Vanwege
het tekort aan lokalen hadden we
soms een zevende of zelfs achtste
lesuur. Ergens in oktober 1965 hadden
we zo’n achtste uur Nederlands. De
docent, Van der Steen, wilde ons laten
kennismaken met literatuur. Hij liet
ons om beurten een stukje voorlezen
uit ‘De hobbit’. De lage middagzon
tetterde door de ramen. De gordijnen
gingen half dicht en de deur naar de
gang werd opengezet. Dat kon makkelijk, want bijna alle klassen waren
al naar huis. Het was warm, laat en
loom. Verderop in de gang begonnen
twee schoonmakers met dweilen. Ze
hadden een transistor-radiootje bij
zich, dat zacht aan stond. En toen
gebeurde het: vanuit de gang, zacht
maar duidelijk, hoorden we voor het
eerst ‘Yesterday’ van de Beatles. Het
voorlezen stokte en de hele klas luisterde ademloos naar de muziek. Toen
het nummer was afgelopen, keek Van
der Steen het lokaal rond en zei: ‘Daar

kan ik niet tegenop. Ga allemaal maar
naar huis.’
Jan Gerards
gerards.jwm85@xs4all.nl
Sterft de clown uit?
Ligt het aan mij of sterft de clown
inderdaad uit? Op televisie zie je ze
niet meer en je hoort er ook niets
meer van, of je moet naar het circus.
Maar het geluk is met mij. Al eerder
vertelde ik dat ik met mijn dochter
Marjolein elk weekend braderieën
en kringloopwinkels bezoek. Had ik
onlangs een zeer goede treffer met een
pop, nog dezelfde dag kwamen we in
een kringloopwinkel die werd opgeheven. Alle LP’s en boeken werden
gratis weggegeven en de overige artikelen kostten 50 cent per stuk! Voor
die prijs moet je dus kunnen slagen.
In de winkel stonden twee clowns van
zo’n 80 cm lang, die per stuk inderdaad 50 cent waren. Toen dacht ik:
“die zijn mijn”. Maar wat is een clown
eigenlijk? Het woord clown komt uit
het Engels, waar het oorspronkelijk
“onbenul” of “boerenpummel” betekende. Mogelijk is het ook verwant
aan het Nederlandse woord: “kluns”,
maar ook aan augusten of domme
augusten.
Hoewel de clown in zijn huidige vorm
pas sinds enkele eeuwen bestaat, zijn
allerlei vergelijkbare figuren te vinden

in de oudheid. Al in het oude Egypte,
het oude Griekenland, het Romeinse
theater en in het oude China en India
kende men vergelijkbare figuren.
Maar de huidige vorm en populariteit
kreeg hij in het circus. Het is nog maar
kort, sinds de twintigste eeuw, dat men
alle augusten clowns ging noemen.
Ooit waren clowns alleen mannelijk,
maar tegenwoordig zijn er steeds meer
vrouwen die voor clown spelen. Tot
bekende Nederlandse clowns rekent
men Johan Buziau, Bassie, Pipo de
Clown en Flappie. Bekende nummers
in Nederland over een clown zijn: De
clowns van Herman van Veen (1988),
en de Clown van Ben Cramer (1971),
Figuurlijk is een clown iemand, die
zich aanstelt of bespottelijk gedraagt.
Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
UKG jubileert
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde
(UKG) werd op Kerstavond 1979
opgericht in de Michaëlskapel van
de Domtoren. In die tijd waren
de klokken van de Dom alleen op
hoogtijdagen te horen, met behulp
van een groep luiders, die telkens op
uitnodiging werd samengesteld. De
doelstelling van het gilde is klokken
handmatig te luiden, op deskundige
wijze en binnen het verband van een
gilde. Met 32 luidklokken, waarvan

een groot deel ouder dan 400 jaar,
verzorgt het gilde jaarlijks ruim 1000
luidingen in de stad Utrecht. Inmiddels telt het Gilde 900 leden, waarvan
80 actief als luider.
Vanaf de komende Kerstdagen wordt
een jaar lang aandacht besteed aan dit
jubileum. Voor allerlei groepen, jong
en oud, worden tijdens het jubileumjaar klokkenactiviteiten georganiseerd.
Er is een ambassadeur benoemd, die
dit jaar zelf ook 40 jaar wordt. Hij zal
de UKG-activiteiten promoten. Rond
de luidingen worden gasten ontvangen op de Domtoren. In 2020 zijn dat
vooral mensen die dan 40 jaar worden.
Er komt een klokkenwandeling langs
de mooiste luisterplekken voor mensen met een visuele beperking. Voor
kinderen worden spannende verhalen
verteld op de luidzolder. Er komt een
dvd over de twee jeugdklokken die
vorig jaar zijn gegoten en opgehangen
in de Buurtoren en er komt een luidsimulator van de Buurklokken, zodat
iedereen op de computer de klokken
virtueel kan bespelen. Voor data van
de activiteiten zie www.klokkenluiders.nl en sociale media.

Predikherenstraat in december
Erwtensoep met varkenspootjes,
soms zat er nog haar op, maar het
was wel ontzettend lekker. Vreemd

genoeg at je dat nooit in de zomer,
maar december had een speciale
smaak. Je kwam in december vanzelf
in de kerstsfeer; eerst de potten op de
driepoot en dan het Leger des Heils
er omheen. Ze zongen bij ons op de
hoek van de Neude en hadden veel
bekijks. Als mijn opa op zijn platje
(balkonnetje) konijn aan het slachten
was (sorry vegetariers), mochten wij
daar geen getuige van zijn. We zagen
het pas weer terug op het bord. Bij
ons thuis begon het met de grote tafel
in de nis en daarop, in mijn beleving,
een enorme stal met de os en de ezel,
kamelen, schapen ,herders, het kindje
etc. Pas op kerstavond werd de kerstboom gekocht op het Janskerkhof (dan
waren ze het goedkoopst) en versierd
met vogeltjes, ballen en lichtjes in
de vorm van een kaarsje. Daarna de
culinaire voorbereidingen; alle soorten
fruit en een beetje uit blik voor de
bowl, de verschillende soorten vlees
en diverse toetjes. Uit gezondheidsoverwegingen totaal onverantwoord.
De kinderen werden naar buiten
gestuurd en dat was geen probleem.
Toen hadden we nog sneeuw genoeg
en gingen we sleeën op de Neude of
schaatsen in het Wilhelminapark. De
schaatsen waren van bedenkelijke
kwaliteit en moesten met veters aan
de voeten gebonden worden en na
een paar weken braken ze in tweeën.
Eens, na een flinke vorst, was zelfs
de oude gracht bevroren, maar je kon
er alleen op lopen, niet schaatsen.
Het hoogtepunt in die tijd waren de
etalages van Galeries Modernes en
V&D, met prachtige wintertaferelen
waar je lang naar stond te kijken, ook
met bewegende figuren. Drie winkels
bij ons in de straat hadden drukke
tijden in december. Dat waren de
poelier Bos, de kolenhandel ? en de
feestwinkel Besee, die klein vuurwerk
verkocht. Wij kochten daar rotjes en
gillende keukenmeiden, maar op oud
jaar verbleekte dat bij het vuurwerk
van de chinees een stukje verderop,
waar we met verbazing en handen
op de oren naar keken. Zelf deden
we het wel eens met carbid in de put,
maar daar zijn we mee gestopt toen de
deksel een keer 50 cm omhoog kwam.
Na de kerst kwam de spannende tijd
van de kerstbomenjacht. Groepen uit
de wijken in Utrecht, die vochten om
de oude kerstbomen, zoals Wijk C, de
Hooipoort en wij waren de Lauwerstraat. Na de kerstdagen was Pa nog
niet klaar, maar moest aan het oliebollen bakken en de vers gebakken bollen
waren zo populair dat hij vreemd
opkeek dat zijn voorraad maar niet vol
kwam. Ik zal het niet gauw vergeten,
de feestdagen toen, met het huis vol
kerstspullen, zoals het stalletje, de
boom en een huis vol visite (onbegrijpelijk dat dat kon) en een straat vol
middenstand waar van alles gebeurde .
Adri van der Pijl
adrivanderpijl@gmail.com
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Gilde Utrecht bestaat 30 jaar!
Het is 30 jaar geleden dat Gilde
Utrecht werd opgericht als bemiddelingsbureau voor 50-plussers.
Tegenwoordig is het een eigentijdse
organisatie, die een actieve rol speelt
in de Utrechtse samenleving.
In 1989 zag de wereld er heel anders
uit. Jong gepensioneerden zochten
naar een zinvolle invulling van hun
vrije tijd. De kennis en kunde die
tijdens hun werkend leven waren verkregen, wilden zij graag inzetten ten
behoeve van de samenleving. Maar
ook wilden zij hun hobby’s delen.
Zo werd Gilde Utrecht een bemiddelingsbureau, waar vraag en aanbod
op elkaar konden worden afgestemd.
Men leerde elkaar timmeren en breien,
maar ook de liefde voor de stad
Utrecht werd gedeeld.
In de afgelopen 30 jaar is de focus
van Gilde Utrecht steeds meer verlegd
naar drie hoofdactiviteiten: rondleidingen, cursussen en taalactiviteiten.
Gilde Utrecht is een van de 51 Gilden
in Nederland. De lokale Gilden geven
elk op eigen wijze invulling aan de
activiteiten.
Gilde Utrecht is vooral bekend van de
rondleidingen en cursussen. Rondleidingen door de historische binnenstad
van Utrecht, waar zo ontzettend veel
over te vertellen is. Niet moeilijk in
zo’n prachtige stad met iconen als de
Dom en Oudegracht. Maar ook over
het nieuwe stationsgebied en de buitenwijken valt enorm veel te vertellen.
In wandelingen van 1,5 uur wordt
telkens een deel van de stad belicht en
dat voor een prettige prijs van € 8 pp.
En dan de Gildecursussen. Aangestuurd door gedreven vrijwilligers met
een groot hart voor de Utrechtse historie leert men op een andere manier
naar de stad kijken. Men krijgt inzicht
in sociale verhoudingen, leert over de

is open tijdens het evenement. Winter
op het Fort wordt georganiseerd door
Grebbelinie Bezoekerscentrum en
O’Neills Regiment (Tachtigjarige
Oorlog). Openingstijden: zaterdag 28
december 11.00-20.00 en zondag 29
december 11.00-17.00 uur. Entree €5
per persoon (€3 kinderen t/m 12 jaar)
Inclusief kopje koffie, thee of glaasje
limonade. Tip: doe stevige schoenen
aan die vies en nat mogen worden.

Het Vechtstreekmuseum
nodigt oud-medewerkers uit!
Het Vechtstreekmuseum (voorheen Museum Maarssen) bestaat in 2020 alweer 25 jaar. Een bijzondere mijlpaal waar
het museum gedurende het jaar 2020 op tal van manieren aandacht aan wil besteden.
Zo wil het museum graag alle oud-medewerkers, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de verdere
ontwikkeling van het museum, uitnodigen voor een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 7 januari 2020. Onder het genot
van een drankje en een hapje zal in een presentatie worden teruggeblikt op de 25-jarige geschiedenis van het museum.
Het museum hoopt op deze dag veel oud-medewerkers (weer) te mogen begroeten.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het sturen van een mailtje aan info@vechtstreekmuseum.nl of door een
telefoontje naar de secretaris van het museum, de heer Piet Oudhof (06-11452620). U kunt zich aanmelden voor de
middag van 14.30 tot 16.30 uur óf voor de avond van 19.30 tot 21.30 uur.

architectuur en gebeurtenissen worden
in een historisch perspectief geplaatst.
Een wat minder bekende, maar bijzonder interessante activiteit van Gilde
Utrecht is Taal en conversatie. Gilde
taalvrijwilligers ondersteunen mensen
die de Nederlandse taal willen leren.
Dit kan zijn als taalmaatje, leescoach
of voorlezen op de bibliotheek en op
nog veel meer andere manieren.

Ook zijn er vrijwilligers die een
vreemde taal aanbieden, zoals bijvoorbeeld Portugees, Frans en Engels. Al
naar gelang vraag en aanbod op elkaar
is af te stemmen.
Het 30-jarig jubileum wordt in
besloten kring gevierd, tijdens de
reguliere eindejaarsbijeenkomst voor
de vrijwilligers.
Voor meer informatie over het aanbod,

Dick Bruna centraal in
nieuw nummer Oud-Utrecht

Beleef de geschiedenis tijdens winter op het Fort
Op 28 en 29 december vindt het evenement Winter op het Fort plaats bij
Fort aan de Buursteeg in Renswoude.
Bezoekers ervaren de geschiedenis
van de Tachtigjarige Oorlog, Vikingen,
Kelten en Germanen. Reenactors laten
zien hoe zij vroeger leefden, demonstreren oude ambachten, boogschieten
en trainen hun gevechtsvaardigheden
(met en zonder paarden). Zelf meedoen mag! Op zaterdag 28 december
om 15.30 uur is er een rondleiding
over het fort met een ervaren gids. Er
zijn ook kraampjes waar eten wordt
verkocht en restaurant Grebbelounge

U

Colofon

Het tijdschrift Oud-Utrecht zet in
haar laatste nummer van dit jaar
tekenaar Dick Bruna centraal. Frits
van Riel schreef een artikel over de
uitgeversfamilie Bruna in Utrecht.
Yolanda van den Berg schreef over
de relatie tussen Dick Bruna en
Utrecht.
Verder in dit nummer onder andere
een artikel van Albert Gootjes over
het bezoek van Spinoza aan Utrecht
in 1673 en een artikel van Arjan den
Boer over Kanaleneiland en Hoog
Catharijne in het Centraal Museum.
Ton H.M. van Schaik schreef over Thomas Basin in zijn geboorteplaats en Armand Heijnen over
De Tempel van Salomo van professor Mill.
Het tijdschrift Oud-Utrecht is verkrijgbaar op diverse plaatsen in Utrecht. Kijk daarvoor op de
website: www.oud-utrecht.nl

of aanmelding als vrijwilliger, kijk op
www.gildeutrecht.nl

Bezoek meer forten in de
winter
Nog nooit waren er in de winterperiode zoveel forten open voor publiek.
Een intensieve periode van herbestemming naar nieuwe eigentijdse
functies, het onlineplatform forten.
nl én de nominatie voor UNESCO
Werelderfgoed zorgden er onder
andere voor dat forten steeds meer
in de belangstelling staan. Fortexploitanten grijpen daarom de kans
om niet alleen van april t/m september, maar ook in de wintermaanden
geopend te zijn. Zo staat het unieke
linie-erfgoed ook rond de Kerst midden in de maatschappij en vormt het
een decor voor sfeervolle winteractiviteiten. De forten bieden anno
2019 een breed scala bedrijvigheid:
B and B’s, escaperooms, restaurants,
proeflokalen, wijnkelders, bierbrouwerijen, campings, hotels, ateliers,
conferentieoorden, kantoren, musea,
een zeilcentrum, ateliers, een zadelmakerij, een opslag van bijzondere
kazen, uitvalsbases voor avontuurlijke
tochten en heidagen, en zelfs een
wellnesscentrum. Al die activiteiten
trekken almaar meer publiek. De
verhalen, de sfeer, de rust en de natuur
maken, samen met het enthousiasme
en de authenticiteit van de ondernemers, van de forten trekpleisters waar
mensen graag tijd doorbrengen. En
dankzij de verruimde openstellingen
van de fortondernemers, kan men nu
ook in de winter op deze prachtige
locaties terecht. Warme choco bij
het houtvuur, winterdiners, proeverijen, kerstmarkten of winterfairs. De
waterlinies leven als nooit tevoren. Op
winterforten.nl vindt u het complete
aanbod.
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De mooiste stoffen voor uw meubelen
De temperatuur daalt, de windkracht neemt toe, evenals de
kans op regen. Kortom, het is tijd om u op een bank of fauteuil
te nestelen, maar wat als het meubelstuk niet meer voldoet
aan uw wensen? Als het is verkleurd, versleten of uitgezakt of
het meubel past eenvoudig niet meer in het interieur? Herkenbaar? Bij Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. weten ze daar
raad mee.
hullen. Van fluweelzacht en glanzend,
naar grafisch en exotisch kleurrijk.
U zelf lekker voelen in uw eigen
Prachtige nieuwe stalenboeken van
huis is een belangrijk onderdeel van
onder andere JAB, Kvadrat, Alcantara,
ieders welbevinden. De Miedema’s
De Ploeg en S&V worden getoond op
weten dat. Zij presenteren de nieuw
de Kleiweg te Rotterdam.
ingekochte interieurstoffen die zó
verleidelijk zijn dat u uzelf erin wilt
Design klassiekers
“Naast dat we de mooiste stoffen
willen laten zien kiezen we bewust
niet voor de gemakkelijke weg en
investeren we continu in duurzaamheid”, stelt Carry. “Tot op de dag van
vandaag werken wij met dierlijke en
natuurlijke producten en we zien erop
toe dat deze minstens een EU groen
keurmerk hebben. Neem bijvoorbeeld
een natuurlijke vezel als wol, deze is
bijzonder slijtvast en daardoor heel
duurzaam. Een meubelstuk gestoffeerd
met wol blijft mooi en gaat jarenlang
mee en dat zie je terug in design klassiekers van eigen bodem als ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND en
GISPEN. Met trots mogen we zeggen
dat wij daar onze specialiteit van hebben gemaakt.”

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

meer vertellen.
Modern, klassiek, antiek
Stoffen geven een interieur kleur,
warmte en cachet. U kunt ze gebruiken van lampenkap tot kussen,
van gordijn tot bedboord, van vaas
tot fauteuil, van tas tot bank. Van
modern via klassiek tot en met antiek.

Voorts streven wij altijd om binnen
tien werkdagen de meubels gestoffeerd en wel bij de klant af te leveren.
Dankzij onze relaties, reputatie en een
prima mond-tot-mondreclame kunnen
nog generaties profiteren van onze
expertise.”

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Lammers en Van Oossanen ontzorgen
Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Het is alweer 22 jaar geleden dat Hans Lammers besloot dat het tijd was om samen met zijn vrouw Carla en collega Henk van Oossanen een winkel te beginnen
in woninginrichting artikelen. De beide heren hadden op dat moment ieder al ruim
Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook
wij onsineven
voorstellen?
25Mogen
jaar ervaring
deze
branche. Zij streken neer op Slinge 145, een leuke winkelkunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u
Miedema
en
Zn.
is
een
ouderwets
vertrouwd
hollands
bedrijf
waarbij
straat in Rotterdam-zuid onder hun naam: Lammers & van Oossanen.
stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw
stoffeerwerk,
leer-,antiekrestauratie
en
interieuradviezen
bent
u
in
onze
winkels
zijn duidelijk in opmars. Wat wilt u voor de
Mede omdat er in een straal van 500 meter reeds
aan het juiste adres.
meubels.
ramen? Overgordijnen,vitrages,rolgordijnen,
drie woninginrichters zaten, besloot het drietal al
plissées, noem maar op: het is er allemaal. Ook
gauw om er een specialistisch tintje aan te geven.
Stoffeerwerk U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, 48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
de woon-en slaapmeubelen komen ruim aan bod.
Zo is toen de seniorenspeciaalzaak ontstaan. Zij
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
Van een enkele fauteuil
tot complete
konden
nog
niet
bevroeden
dat
dit
tot
een
groot
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND,
ROLF
BENZ,bankstellen,
GISPEN,
dressoirs, eethoeken en bijzettafeltjes. Ook de
succes
zou leiden.
zitcomfort.
OISTERWIJK,
en o.a HARVINK meubelen.
slaapmeubelen zijn ruim aanwezig: ledikanten, 1
Collega Henk van Oossanen geniet inmiddels
persoons
2 persoons
van Leerbewerking
een welverdiend pensioen.
Hans en Carla
Wij bekleden
al uw meubelen
metofeerste
klas eventueel
leder. gekoppeld en
Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Ook zijn
verrichten
reparaties zoals;uitrijdbaar,
het innemen
van uitgerekt
leder, het
nachtkastjes
en linnenkasten.
Lammers
inmiddelswij
ookdiverse
al beginnende
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
repareren
van
stiknaden,
het
gedeeltelijk
of
geheel
vernieuwen
van
leren
banken
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
senioren,maar willen niet van stoppen weten.
en/of
stoelen.
Tevens
leveren
wij
de
originele
huiden
van
uw
design
klassieker
zoals
stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten
Dit alles staat verspreid in de winkel en kelder.
Nog veel te leuk en dankbaar om te doen,aldus de
bijv.
CHESTERFIELD,
de
SEDE
en
JORI.
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.
Er is een traplift en rollator aanwezig. Ontzorgen
twee. Carla: “Een kopje koffie en een luisterend
staat hier met hoofdletters geschreven. Meubels
oor, daar beginnen we mee.” En Hans vult aan:
vloeren &
verwijderen:
geen
probleem. & Zn.
“WeMiedema
doen ons best&omZn.
aan ieder budget
groot
of
Miedema & Zn. verplaatsen,
Miedema
Zn.
Miedema
Miedema & Zn.
Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Kent uKleiweg
ze nog niet?
Ga er zeker eensTexasdreef
een kijkje 19
kleinKamp
een passende
60 invulling te geven.”
Veldweg 22
135b
Dam 22
Geopend
dinsdag tot en 3565
met zaterdag
U vindt
bijAT
dit familiebedrijf
3811
Amersfoorteen ruime
1404 sortering
CV Bussum nemen!3051
GNvan
Rotterdam
CL Utrecht
3111 BD Schiedam
Gratis halen en brengen
033 472 35 77
035 691
010
888
76
030 662 82 18
010 27 34 727
levering onder 3 jaar garantie
van 9.30
tot 21
17.00
uur.
vloerbedekkingen,
bijvoorbeeld: tapijt,
vinyl,29 05
PVC en laminaatvloeren. Vooral de laatste twee

