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Drink Joy, gezond en razend lekker
Net na de Tweede Wereldoorlog was er grote behoefte aan
nieuwe producten. Zo werd
het assortiment frisdranken
uitgebreid en kwamen nieuwe
merken en bedrijven op de
markt. Het was gebruikelijk
in de vooroorlogse jaren dat
drankengroothandelaren,
naast de groothandelsactiviteiten, ook bier afvulden en
limonades produceerden. In
1945 werd in Utrecht het huidige bedrijf Vrumona onder
de toenmalige naam VITAM
opgericht, dat later naar
Bunnik zou verhuizen. Door
de crisis in de beginjaren kon
de eerste vruchtenlimonade
pas in 1947 geproduceerd
worden. Al snel zou deze frisdrankenfabriek Utrecht gaan
verlaten.
Rond 1900 begon de familie Koster
in ‘t Gooi een handelsmaatschappij
die bier en frisdrank verhandelde. Na
de oorlog begon men, net als VITAM,
met limonadeproductie. Hoewel
VITAM eind jaren veertig de
stad Utrecht had verlaten, zat
Utrecht toch niet zonder limonadefabrikanten. Er waren
nog steeds drankengroothandelaren die zelf limonades en
vruchtensappen produceerden. Een hele bekende is
de nog steeds bestaande
drankengroothandel
NECTAR van de
familie Verkerk; dit
bedrijf werd in
1926 opgericht
in de Egelantierstraat. In
1972 betrok
NECTAR een
nieuw pand
op Overvecht.
Eind jaren
‘40, begin
jaren ‘50 was
Koster met zijn
inmiddels geïntroduceerde merk
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Koster reed met eigen vrachtwagens door het hele land

JOY ook genoodzaakt een andere en
grotere ruimte te zoeken. Uiteindelijk werd gekozen voor het
pand De Gesloten Steen aan
de Oudegracht in Utrecht,
waar men het ruim tien
jaar zou volhouden.
Uitwijken
Begin jaren ‘60 moest opnieuw worden verhuisd.
Door de enorme groei
van het bedrijf en
de problemen
met het vrachtverkeer in de
Utrechtse
binnenstad,
moest men
uitwijken
naar het
buitengebied. Aan de
Kanaalweg
kwamen
panden van de
HAKA vrij en
die bleken een
gepast onderkomen.

In ‘t Gooi en Utrecht en omgeving
had Koster een grote klantenkring
opgebouwd. Je mag rustig stellen
dat JOY een uitmuntende kwaliteit
vruchtenlimonade leverde. Er werden
eigen depots in het leven geroepen
in Zeist, Amsterdam, Rotterdam,
Doesburg en Hilversum, want naast
de limonadefabriek, was er ook nog
de handelsmaatschappij die horeca
en detailhandel van bieren en andere
merken frisdranken voorzag.
Vrachtwagens
Buiten de gebieden waar eigen depots
gevestigd waren, moesten inmiddels
ook andere levensmiddelen- en drankengroothandels bevoorraad worden.
Hiervoor reed men met twee eigen
vrachtwagens met aanhangwagen door
het gehele land en tevens werden dagelijks enkele charterwagens ingezet
van het bekende transportbedrijf E.J.v
Dijk. Voor de bevoorrading van de eigen depots reed de ﬁrma Van Dijk met
een speciaal ingerichte trailer, die ook
een vorkheftruck bij zich had. Zo kon
de chauffeur zelf zijn vracht lossen en
de emballage laden.

JOY had een mooi assortiment
vruchtenlimonades dat bestond uit de
smaken: sinas, citron, cassis, appelsap
onder de naam POMMEX en een jus
d’orange die niet te overtreffen was.
De groene bolletjes hadden een inhoud van 28 centiliter, de jus d’orange
zat in transparante 20 cl bolletjes.
Bubble Up
Koster produceerde in zijn limonadefabriek onder licentie Bubble Up,
een tegenhanger van andere bekende
Up frisdranken. Inmiddels had men
een dekking van heel Nederland gerealiseerd. Overal waar je kwam, zag
je JOY! Het leuke is dat je nog altijd
regelmatig de kans hebt ergens in Nederland een ﬁetsenrek van JOY tegen
te komen, terwijl het merk al zo’n 40
jaar van de markt verdwenen is.
Koster bezat verder ook nog een distilleerderij, genaamd De Boog en kon
horeca, slijters en levensmiddelenzaken dus ruim voorzien van drank.
Elke echte oud-Utrechter geeft altijd
direct een reactie als men de naam
JOY laat vallen. We mogen dus best
stellen dat het een groot en bekend

Dag en nacht bereikbaar voor
directe hulp na overlijden (030) 262 2244
Verkoop en demonstraties aan
huis altijd leuke aanbiedingen,
óók leuk om cadeau te geven!

Donaudreef 25 - 3561 EL Utrecht

pcbuitvaartzorg.nl

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

OPEN HUIS
4 OKTOBER
Van 10.00 20.00

Ha-Ra is een uiterst milieuvriendelijk
schoonmaaksysteem met unieke
producten voor in-en-om het huis.
Wijnruitgaarde 22 - 3436 HR Nieuwegein
T. 030-6042646 - E. geawouters@gmail.com
www.ha-ra.nl

merk is geweest.
Verkocht
Op 20 maart 1969 werd Nederland opgeschrikt door berichten in de Nederlandse kranten met koppen als: ‘Heineken koopt JOY limonade’. Hierdoor
was voor dit hoogwaardige product
het einde in zicht. Heineken had ooit
Vrumona in Bunnik overgenomen, dus
nu dreigde de JOY limonadefabriek
gesloten te worden. Vrumona had al
een aantal merken en soorten in portefeuille en kon geen concurrentie van
een merk als JOY gebruiken. Begin
deze eeuw kwam nog een nieuwe
JOY op de markt dat onschadelijk zou
zijn voor de kindergebitjes, maar dat
was snel weer verdwenen. Als de consument JOY wil kopen, wil men het
vertrouwde kwaliteitsproduct, zoals
men het vanuit het verleden kent.
De panden De Gesloten Steen en De
Boog zijn anno 2013 nog altijd terug
te vinden aan de Oudegracht.
Aad Versluis

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide
• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner
Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.

Geldig van september t/m december m.u.v. de feestdagen.

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu
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Wat zou hij hier van
genoten hebben...
Zo persoonlijk en mooi

Wij verzorgen een persoonlijke uitvaart. Ook als er geen
uitvaartverzekering bij DELA is.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met DELA, aan de
Euclideslaan 201 te Utrecht. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op
030 210 97 65. Wilt u een overlijden melden? Bel dan naar
0800 95 56 655. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Prothese specialist
• Frans Annaars

Niet tevreden over
uw kunstgebit?
Academische kwaliteit en
kunde hebben wij voor u
beschikbaar!
Bel ons voor een afspraak:

Tandartsen
• Dr. J.H.A. Bolhuis
• M. Cornelius
• J. Gimbrère
• H. Meijer
• H. Oei
• B.S. Simonis
Orthodontist
• H.C.M.B. Robbe

030 250 02 90

Gnatholoog
• Dr. M. Steenks

www.dkvt.nl

Implantoloog
• J.W. Vaartjes

Kijk voor meer informatie op:
Wij nemen nog patiënten aan.

De Kliniek voor Tandheelkunde • Jan Muschlaan 21 • 3584 GV Utrecht

12 t/m 27 oktober, kijk op www.dinoparkamersfoort.nl

Elke zaterdag en zondag

Verrassend, gezellig
en voordelig!
Lezersactie: Samen eropuit!
Tweede persoon gratis
Vul de gegevens in en kom samen
voor de prijs van een!
Knip uit en neem mee. Geldig t/m 27-10-2013. 1x bon p.p.
Naam ...................................

Huisnummer .......................

Postcode .............................

Emailadres: .........................

Informatie en reserveringen: 030-6779899. Parkeren gratis
www.utrechtsebazaar.nl - Route: A2, Afrit 8, volg ‘Papendorp’

TEGELS

SANITAIR

NIET ALLEEN VOOR VERKOOP EN INSTALLATIE
OOK ALLEEN VERKOOP, ALS U HET ZELF INSTALLEERD
Van 12 t/m 27 oktober ontvang je op vertoon van
deze advertentie een DinoPoster bij je bezoek!

Boteyken 307, De Meern info@voorsluys.nl
T. 030 66 20 311
www.voorsluys.nl

OPENINGSTIJDEN
di. t/m vrij. 9.00 - 17.30 uur
zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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Tevreden over Gerardus Majellaschool
Op 6 februari 1942 ben ik geboren. Na twee jaar kleuterschool mocht ik in september
1948 dus beginnen aan het
echte leerwerk en wel op de
Gerardus Majellaschool aan
de Grave van Solmsstraat.
Op die door de fraters van
Tilburg geleide lagere school
voor jongens heb ik mij zes
jaar helemaal thuis gevoeld.
Na ruim zestig jaar kijk ik
daarom met een goed gevoel
terug op die belangrijke periode van mijn leven.
Voor zover ik kan beoordelen werd
er door de leerkrachten (uiteraard
voornamelijk fraters) uitstekend les
gegeven. En de onderwijzers hadden het beslist niet makkelijk. Zij

beschikten over weinig hulpmiddelen
en stonden voor groepen van meer
dan veertig leerlingen. Ik ben dus
nog steeds een tevreden oud-leerling
van de Gerardus Majellaschool. Toch
kan ik me ook best voorstellen, dat
klas- en/of schoolgenoten van mij
met andere gevoelens terug kijken op
hun schoolperiode aan de Grave van
Solmsstraat.
Van mijn kleuterschooljaren herinner
ik me vrijwel niets. Slechts de prominente aanwezigheid van hoofdzuster
Juliana en het feit, dat meisjes en
jongens in één klas zaten, zijn mij
bijgebleven. In de eerste klas van de
lagere school stond frater Edmundus
voor de klas. De jaren erna kreeg ik
achtereenvolgens te maken met frater
Roelof, meester Bom, frater Policarpus (erg streng met losse handjes), fra-

ter Christophorus (een hele fijne man)
en in de zesde klas frater Nicasio.
Jongenskoor
Natuurlijk heb ik van september 1948
tot en met juli 1954 veel beleefd in de
aan de naast geleden St. Josephkerk
gelieerde lagere school. Maar helaas
vervagen met de jaren ook veel herinneringen. Helder voor mijn geest staat
nog wel, dat ik één van de uitverkorenen was (zo voelde dat toen) om lid
te worden van het jongenskoor onder
leiding van frater Cornelio. Mijn
lidmaatschap werd echter pas een feit
nadat ik in het koor van de kleintjes,
geleid door frater Ludgerus (?), had
bewezen uit het juiste zangershout
gesneden te zijn. Ik behoorde tot de
kleine groep met de lage of derde
stem. In het koor van frater Cornelio is mijn liefde voor de koorzang
ontwikkeld. Een liefde, die tot de dag
van vandaag standvastig is gebleven.
Thans zing ik nog elke week de baspartij bij een groot mannenkoor.
Wat ik in gedachten ook nog goed zie,
is de ijsbaan op de speelplaats. Tijdens
elke vorstperiode was er ijspret. In
de nachtelijke uren spoten de fraters
water op de tegels, zodat er bij de
aanvang van de schooldag een ijsvloer
lag. De kinderen mochten dan glijden,
terwijl enkele fraters de verplichte

HWtje

WestbroekKop

figuren op hun kunstschaatsen deden.
Dit vanzelfsprekend in hun wapperende zwarte togen.
Klassenfoto’s
Bij het doorbladeren van de fotoboeken van mijn overleden ouders kwam
ik twee klassenfoto’s van mijn lagere
schooltijd tegen. Achterop de foto’s in
het keurige handschrift van mijn vader
de jaartallen 1949 en 1951. De plaatjes
zijn geschoten in het voorjaar met
als locatie de tuin van het fraterhuis.
Gezien de jaartallen en de leerkrachten
gaat het zonder twijfel om foto’s van
mijn eerste en mijn derde klas. Goed is
te zien, dat de groep met het klimmen
der schooljaren niet veel gewijzigd
is. Vrijwel alle gezichten komen mij
bekend voor. Helaas kan ik niet alle
namen bij de gezichten noemen.
De namen die wel bij mij opkomen

zijn in willekeurige volgorde: Coen
Gresnigt, Hans Tuithof, Adrie van
Essen, Jos Koolen, Henk Bongenaar,
André Hoekstra, Hennie Becking,
Piet Oremus, Bert van Doorn, Berrie
Budel, Ko van Loenen, Anton Zorn,
Kees Nieuwenhuizen, Henk Peters,
Hennie Dix, Wil de Waal en Bertus
Versteeg. Ik zou het leuk vinden om te
weten te komen hoe mijn toenmalige
klasgenoten terug kijken op hun lagere
schooltijd en hoe het hen in de zestig
jaren daarna is vergaan in het leven.
Ikzelf ben, na een werkzame periode
van veertig jaar, thans een tevreden
pensionado met een lieve vrouw, drie
kinderen en zes kleinkinderen.
Peter J. Hoevenaars
Hellevoetsluis
pjhoevenaars@planet.nl
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HAAL UW VOORDEEL BIJ DEZE WINKELIERS.....
Meesterschoenmakerij De Gaard

GERARD VAN HEZIK, groente en fruit

muskaat druif
alkmene nieuwe
oogst appel

€ 0.79 per 500 gr.
€ 1.29 per kilo

Het betere adres voor
al uw schoenreparaties!
Troosterhof 9, tel. 030 - 2733739

Troosterhof 21, tel. 030-2733375

TROOSTERHOF (TUINDORP-OOST) UTRECHT
GEEF UW MEUBELS EEN TWEEDE KANS!
Ambachtelijke meubelstoffeerderij DREWES
Wij bestaan
dit jaar 80 jaar!!

Amsterdamsestraatweg 123, Utrecht,
Tel. 030- 23.10.180

Alle bestellingen binnen twee weken klaar!
Optimale service, garantie en kwaliteit.

Gespecialiseerd in:

* Herstoffering van banken en fauteuils
* stofferen leren meubels
* vernieuwing van binnenwerken
* fauteuils op lengtemaat maken
* fineren en politoeren * antiek restauraties
* biezen, rieten en rotan stoelen
* leerrestauraties o.a. brandgaten,
verkleuringen enz.
* interieuradviseur/stylist

“Wilt u warmte, aandacht, betrouwbaarheid en klasse”

Uitvaartzorg “Den Hartog”
dan zullen wij bij uw wensen passen.

Nu ook uitvaarten voor de kleine beurs!
Complete uitvaart (incl. graf/crematie € 900,-)

Tel. (030) 600 02 70

vanaf € 2.990,-

dag & nacht
Kantoor: Noorwegenlaan 4, 3402 TC IJsselstein
www.uitvaartzorgdenhartog.nl

$

meer dan uitvaartbegeleiding

Caroline de Bruijn & Narda Delhaas
Drususlaan 18 De Meern
Jan vd Heijdenstraat 11 Utrecht

030 - 666 22 44

dag en nacht
www.amentiuitvaartverzorging.nl

Hiske Alting • Nel van Ratingen • Petra Branderhorst • Annemieke Zwanenburg

altinguitvaart.nl

030-238 00 38

Oog voor wat nodig is

Toe aan een nieuw kunstgebit?
Of uw prothese zit los, breekt regelmatig, is versleten?

Maak dan eens een afspraak of kom langs bij Dental laboratorium Kendal. Wij hebben meer dan
45 jaar ervaring in het maken en repareren van gebitsprotheses. Samen met onze ervaren
protheticus en tandtechnici kunnen wij u snel een goed passende en fraai uitziende prothese
maken, indien nodig voorzien van implantaten.
Omdat praktijk en laboratorium in één pand gevestigd zijn behoren lange wachttijden tot het
verleden. Het vervaardigen van gebitsprothesen en het uitvoeren van reparaties ect. Gebeurt
namelijk in ons eigen laboratorium. Gedeeltelijke vergoeding door uw verzekeraar is mogelijk!

Maak een afspraak of kom
langs bij Dental laboratorium
Kendal.
Fort Blauwkapel
Kapelweg 10 Utrecht

030 - 2714414
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De naam Mobach is alom bekend als traditionele en exclusieve Utrechtse kunstaardewerkfabriek aan de Kanaalweg 24.
Interview door Jan Jansen

Bij Mobach aardewerk werken
ze als in de 19e eeuw
Ze sierden vele huiskamers in de jaren zestig en zeventig, de grof aardenwerken vazen van mat glazuur.
Voor velen een dierbare herinnering uit die periode. Deze vazen werden geproduceerd in de fabriek aan de
Kanaalweg en in Utrecht verkocht bij luxe bloemenzaken en bij de winkel van Mobach aan de Choorstraat.
De Mobach fabriek is nog steeds een toonaangevende kunstaardewerkfabriek, inmiddels geleid door de
vijfde generatie Mobach. Het is de enige nog overgebleven fabriek in zijn soort in Nederland.
Twee Mobachs van de vijfde generatie
leiden het bedrijf. Kasper Mobach (51)
volgde een opleiding aan de kunstacademie in Kampen en is binnen
het bedrijf verantwoordelijk voor alle
ontwerpen en de productie. Nicht Henriëtte Mobach (51) is verantwoordelijk
voor de verkoop en de administratie.
Onveranderd
De vroegere eigenaar Hans Mobach
(74) werkt nog parttime. Hij is het gezicht van het bedrijf voor vele klanten
en staat op beurzen. Er wordt nog op
traditionele, handmatige, wijze potten
gebakken. Deze werkwijze is sinds
de oprichting in 1895 in Utrecht altijd
dezelfde gebleven. Heel bijzonder in
deze tijd van mechanisatie en automatisering. Er zijn veertien medewerkers,

die de exclusieve en hoogwaardige
aardewerkproducten maken waar
Mobach bekend om is geworden.
“Het bedrijf is in 1895 opgericht
door mijn betovergrootvader Klaas
Mobach”, vertelt Kasper Mobach.
“Klaas had ervaring opgedaan in de
aardewerkindustrie in Friesland, voor
hij met vrouw en zeven kinderen naar
Utrecht vertrok. Door vindingrijkheid,
zakelijk inzicht en artistieke aanleg
lukte het Klaas voor zichzelf te beginnen. We hebben een bijzonder pand
met een karakteristiek tegeltableau
op de voorgevel met zijn afbeelding.
Het fabrieksgebouw is geplaatst op de
rijksmonumentenlijst. Ik ben er trots
op dat het bijna honderd jaar geleden
door een Mobach is gebouwd.”

Het begin was zwaar. De veertigjarige
Klaas Mobach begon in 1895 zijn
kunstaardewerkfabriekje K.J. Mobach
in een voormalige stal van een landhuis aan de Vaartse Rijn. Hij leende
een beginkapitaal van vijfhonderd
gulden van de vermogende Utrechter
Mr. van Beeck Calkoen, die woonde
op de Drift.
Geld innen
Het was in die tijd de gewoonte dat
afnemers drie maanden krediet kregen.
Nadat het grote gezin met moeite de
eerste maanden was doorgekomen,
begon de omslachtige manier van geld
innen via kwitanties. De resultaten
van het eerste jaar waren zo slecht dat
het geleende geld niet terugbetaald
kon worden. Toen Klaas zijn kas-

Precisiewerk met de hand, al meer dan een eeuw

Kasper Mobach

boek aan Van Beeck Calkoen liet zien,
zei deze: “Mobach, ik hoop dat je me
kunt terugbetalen. Niet omdat ik het
geld niet kan missen, maar als bewijs
dat het je goed gaat.”
Rond 1900 begon de Nieuwe Kunst
in het aardewerk gestalte te krijgen.
Kasper Mobach: “Het was de tijd
waarin Art Nouveau-vazen met
strakke geometrische vormen het modebeeld gingen bepalen. Klaas speelde
daar op in met het werk dat uiteindelijk de grondslag van het bedrijf vormde: roodbakkende klei met blauwe
en groene matglazuren. Hij trok er
meestal zelf op uit om buiten Utrecht
zijn producten te verkopen. Ook zocht
hij contact met grossiers, hoewel hij
daar geen beste ervaringen mee had.
Als hij goed verkocht had, moest hij
maar zien dat hij het geld kreeg.”
Eerste winkel
De productie breidde geleidelijk uit
en het assortiment werd vergroot.
Een belangrijke stap in de ontwikkeling was het grote huis aan de
Maliesingel 39 dat het gezin Mobach
in 1905 betrok. Hierin werd de eerste
winkel ‘De Utrechtse Pottenbakker’
gevestigd. Het was een uitstekende
locatie voor een winkel, want de elite
van de stad woonde in deze omgeving
in grote huizen met veel personeel.
De Mobachs verkeerden in gereformeerde kringen. In Utrecht waren veel
kunstenaars uit die kringen betrokken
bij de ontwikkeling van de Nieuwe
Kunst. De huidige winkel Mobach aan

de Choorstraat 3 komt hieruit voort,
maar is een aantal decennia geleden
overgegaan naar een eigenaar buiten
de familie Mobach.
“Dat in 1914 een prachtige fabriek
gebouwd kon worden aan de Kanaalweg, waar we nog zitten, is vooral
het resultaat van grote inspanning
en opofferingsgezindheid van mijn
betovergrootvader Klaas Mobach”,
weet Kasper. “Alle volgende generaties werkten op dezelfde traditionele wijze. Onze klanten zijn luxe
bloemenzaken in heel Nederland. Via
presentaties op beurzen verkopen we
ook veel in het buitenland. Ondanks
de traditionele werkwijze wordt ons
assortiment permanent vernieuwd. We
hebben bijzondere ontwerpen op de
markt gebracht en veel geëxperimenteerd met glazuren. Een fraai effect
bereikten we met de zogenaamde
lusterglans van het glazuur. Dit glanseffect wordt bereikt doordat het licht
wordt gebroken door de metaaldeeltjes
aan de oppervlakte van het glazuur.”
Begin november houdt Mobach Open
Huis in de fabriek aan de Kanaalweg
24. Belangstellenden zullen zich
verbazen over de grote hoeveelheid
prachtig en exclusief kunstaardewerk.
Ook het monumentale fabrieksgebouw
met de eerste oven en de uitgebreide
fotocollectie uit de jaren dertig zijn
zeer de moeite van het bezoeken
waard.

Kom op 10 november naar de Dag van de Mantelzorg!
Als u altijd klaarstaat voor uw zieke naaste, dan bent u mantelzorger. Dat is mooi om te doen, maar soms ook zwaar. De Dag van
de Mantelzorg biedt u de kans om er even lekker uit te gaan en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers in Utrecht.
Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen mensen die
langdurig en/of intensief voor een zieke naaste
zorgen. Bijvoorbeeld voor hun partner, ouder,
kind, buur of vriend. Op de Dag van de Mantelzorg wordt aandacht gevraagd voor deze stille
werkers. Ook in Utrecht. Het thema van dit jaar is
Yes, we care! en gaat over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals.

het Vechthuis in Utrecht (vlak bij de Rode Brug).
De middag begint met een lekkere lunch, waarna
we aan de hand van theater ervaringen uitwisselen over de zorg en de samenwerking met
professionals zoals artsen, verpleegkundigen en
thuiszorgmedewerkers. Beide ‘partijen’ krijgen de
kans vragen te stellen en zo ontstaat vanzelf meer
begrip voor elkaars werk en leven.

Steunpunt Mantelzorg Utrecht houdt op zondagmiddag 10 november een feestelijke bijeenkomst
voor Utrechtse mantelzorgers in zalencentrum

Ook is er volop ruimte voor verwennerij en kunt u
heerlijk ontspannen tijdens een lekkere stoelmassage. Deelname aan de Dag van de Mantelzorg is

gratis, wel moet u in de gemeente Utrecht wonen
en u vooraf aanmelden.

Persoonlijke aandacht

De Utrechtse Dag van de Mantelzorg biedt u dit
jaar de kans om uw zegje te doen én te genieten
van een fijne middag samen met andere Utrechtse
mantelzorgers. Andere mantelzorgers gaven in de
afgelopen jaren aan te hebben genoten van de persoonlijke aandacht op de Dag van de Mantelzorg.
Ook is het fijn om mensen te spreken die precies
begrijpen wat u meemaakt. Gun uzelf dit uitje!

Praktische
gegevens:

Utrechtse dag van
de Mantelzorg, zondagmiddag 10 november 2013 vanaf
12.00 (inloop) tot
16.30 uur. In het Vechthuis, Jagerskade 13-15 in
Utrecht. Aanmelden is verplicht en kan telefonisch
of via internet. Bel 030 – 236 17 40 of kijk op
www.mantelzorgutrecht.com
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vraagprijs € 429.000,- v.o.n.

WAT BIEDT U?
OP ÉÉN VAN DEZE
TWEE PRACHTIGE
PENTHOUSES

Middelhoeve 29
Middelhoeve 71
Nieuwegein

bel nu:

030 600 82 40

•
•
•
•
•

• inpandige berging en berging
op de begane grond
• 2 privé parkeerplaatsen op
afgesloten parkeerterrein
• 170 en 174 m2 GBO

VILLAPARKHETEILAND.NL
VILLAPARK

CREËER

SAMEN MET ONS JE EIGEN
DROOMAPPARTEMENT EN KIES UIT
DIVERSE INDELINGSVARIANTEN

SO
HO
District

LOMBOK UTRECHT

De Keizer Makelaarsgroep
030 - 600 82 40

zeer ruime woonkamer
4 kamers [3 slaapkamers]
grote woonkeuken
2 badkamers
groot terras van 56 of 80 m2

Diverse indelingsvarianten
2, 3, 4-kamerappartement
Alle appartementen beschikken over een
fijne buitenruimte op het zuiden
Grote raampartijen tot aan de vloer
Privé parkeerplaats op afsluitbaar parkeerdek
Hoogwaardige afwerking, inclusief keuken
en sanitair van Villeroy & Boch

Bouw gestart!
Prijzen vanaf € 184.900,- v.o.n.
Kijk voor het overige woningaanbod op

sohodistrict.nl

Ludenhoff Groep Makelaars Utrecht
T 030 - 236 84 84
Brecheisen Makelaars Utrecht
T 030 - 233 11 34
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Minder koopkracht of niet, de ouderen blijven bijna dagelijks hun boodschappen doen in de supermarkten. Zij het soms selectief. Wel stellen zij het op prijs als zij voorverpakte groente,
vlees(waren), pasta, kaas, brood, sauzen en fruit in kleinere hoeveelheden kunnen krijgen.

Ouderen willen kleinere porties
De groep ouderen wordt, gemiddeld genomen, volgend jaar relatief het zwaarst getroffen in hun
koopkracht. Gepensioneerden gaan er volgend jaar gemiddeld 1,5 procent op achteruit. Echter, voor
ieder individu kan het anders uitpakken, zeker als het rendement op vermogen wordt meegerekend
(spaargelden, aandelen en andere liquide middelen).
Of mensen hun eerste levensbehoeften
kunnen betalen is nauwelijks een punt
van discussie. Gelukkig geldt dat nog
altijd maar voor een relatief kleine
groep. Juist voor deze mensen, die in
een echt moeilijke positie verkeren,
zijn er de voedselbanken. Mensen, die
daar gebruik van willen maken, moeten aan een aantal criteria voldoen. De
controle daarop is overigens bepaald
niet streng. Een vrijwilliger bij een
voedselbank verzuchtte tegen ons:
“Ik heb wel eens de indruk, dat er ook
mensen komen, die het niet echt nodig
hebben.”
Bij de aanschaf van de eerste levensbehoeften - als men daarop wil
besparen - is het vaak een kwestie van
selectief winkelen. Weliswaar zijn veel
producten in supermarkten tegenwoordig, dankzij de prijzenoorlogen onder
de grootgrutters, verhoudingsgewijs
aanzienlijk goedkoper dan tien tot vijftien jaar geleden, maar dat neemt niet
weg dat zij nog altijd een forse aanslag
op de portemonnee doen.
Op de kleintjes letten werkt dus wel

degelijk. Er zijn genoeg gepensioneerden - als ze daar de tijd voor hebben
- die (vooral in de grote steden)
verschillende supermarkten langs gaan
om de voordeligste aanbiedingen uit
de folders te kopen.
Ontdekt
Sinds kort heeft de ‘marketingwereld’
- de advertentiemanagers, die bepalen
waar en bij wie hun aanprijzingen
worden gedaan - de ouderen ontdekt.
Zij richtten zich heel lang op de
doelgroep 25-40 jaar, die als het meest
koopkrachtig werd beschouwd. Sinds
kort dringt echter het besef door dat
vijftigplus eveneens een heel interessante doelgroep is.
Het Voedingscentrum constateert
nog een ander probleem: aanbieders
van voedingsmiddelen houden te
weinig rekening met de grootte van de
porties. Zij gaan dikwijls voorbij aan
mensen die maar een kleine huishouding hebben of geen ‘Amerikaanse
dikkerds’ willen worden.

Te grote porties
Het onderzoeksbureau GfK heeft in
opdracht van het Voedingscentrum
december vorig jaar een onderzoek
gehouden onder 1100 representanten. Daaruit bleek dat ouderen en
eenpersoonshuishoudens de verpakkingen in supermarkten vaker (iets) te
groot vinden. Daarbij ging het vooral
om producten die niet lang houdbaar
zijn en waarvan dan vaak een deel
in de vuilnisbak belandt: groente,
vlees(waren), pasta, kaas, brood,
sauzen en fruit.
Supermarkten hebben door de jaren
heen veel geleerd: zo geldt de prijs
van kiloknallers (vroeger alleen voor
aankopen van omstreeks 1000 gram)
tegenwoordig vaak ook voor mindere
hoeveelheden.
Uit het (representatieve) onderzoek
blijkt verder dat een kwart van de
mensen regelmatig voedsel weggooit,
doordat de hoeveelheden te groot
waren. Die klacht bestaat in mindere
mate ook over het eten buitenshuis.
Ouderen vinden de porties in gewone

restaurants vaker te groot. Bij de
afhaalmaaltijden springen wat dat
betreft de Chinezen er uit.
Zelf kiezen
Het onderzoek van het GfK laat zien
dat maar liefst 45 procent behoefte
heeft in restaurants zelf de portiegrootte te kiezen. Dat geldt met name voor
friet, rijst en pasta. Voor de besparing
van kosten niet echt belangrijk, maar
voor het gevoel wél.
Het GfK meldt voorts dat 65-plussers vrij trouw zijn aan hun ‘eigen’
supermarkt. Niettemin kopen ze elders
als een aanbieding hen bevalt.
Een opvallende uitkomst uit een ander
onderzoek is dat steeds meer 65-plussers een ‘tablet’ - een handige en platte
handcomputer - bezitten. Daarop kun-

nen zij heel eenvoudig de stuntaanbiedingen terugvinden.
Volgens het GfK is het totaal aantal
tabletgebruikers in Nederland in totaal
ongeveer 5,6 miljoen. Een derde van
de ouderen van 65-plus zou inmiddels
een tablet gebruiken.
Vragen
Uit ons eigen mini-onderzoek aan de
hand van de vragenrubriek Rechten &
Plichten hebben we ook de indruk dat
het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (pc’s, tablets en
smartphones) inderdaad oprukt. Van
de (welkome) vragen komt thans bijna
90 procent per e-mail binnen. Maar
de vaak keurig met de hand geschreven brieven zijn eveneens van harte
welkom.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Voorschotten op
erfenis van vader
Mijn vader heeft bij leven aan drie
van zijn vier kinderen flink wat
voorschotten op de erfenis gegeven.
Eén kind heeft zoveel gehad dat mijn
vader nu zegt: “Je kunt beter van de
erfenis afzien.” Is dat een zinvolle
oplossing? Wat gebeurt er met de
voorschotten die dit kind heeft ontvangen als zij van de erfenis afziet?
Het erfrecht is wat dat betreft heel
simpel. Kinderen erven het (netto)
na te laten vermogen op de datum
van overlijden. Als er officieel
voorschotten zijn gegeven en dat is
op een of andere manier vastgelegd (het beste is natuurlijk in een
notariële akte), dan kunnen die
verrekend worden met de erfenis van
de kinderen, evenals schenkingen
aan sommige kinderen. Als kinderen
erkennen dat zij al een voorschot
hebben ontvangen, kan dat ook
vrijwillig verrekend worden met hun
erfdeel. Problemen ontstaan als zij

daarvoor niet uit willen komen en
er ook geen schriftelijke bewijzen
zijn. In dat geval hebben ze gewoon
recht op hun deel van de erfenis. Het
allerbeste zou zijn als uw vader een
testament opstelt, waarin hij met al
deze zaken rekening houdt. Want
dan gaat dit testament gelden! Aan
het geven van voorschotten kunnen
ook nog fiscale aspecten zitten als
ze boven de vrijstellingen van het
schenkingsrecht komen.

Sociale voorzieningen
Na dit jaar voor groot
deel in de bijstand
Ik ben een 62-jarige huisvrouw die
in 2009 gescheiden is, na 39 jaar
huwelijk. Doordat ik geen werk
had, moest ik de bijstand in. Bij het
scheiden deelde ik met mijn ex een
lijfrentepolis, die over drie jaar een
bruto maandelijkse uitkering voor
mij betekende van €1075. Dit, samen
met de alimentatie van €343, is mijn
inkomen tot eind van dit jaar. Op
mijn spaarrekening staat maar €900.
Mag ik dit aanvullen? Wat moet ik

doen?
We nemen aan dat uw bijstandsuitkering gedurende drie jaar is gekort
of misschien zelfs is stopgezet
vanwege uw andere huishoudinkomsten (ook al is die uit een lijfrente
of alimentatie). In de bijstand mag
uw spaargeld niet meer zijn van
11.590 euro, dus u kunt nog aanvullen. Komt u daarboven, dan moet
u daarop eerst interen alvorens
een beroep te kunnen doen op de
bijstand. Het kan echter zijn dat, als
u in een IOAW-regeling zit vanwege
uw leeftijd, deze vermogenstoets
niet geldt. Na dit jaar, wanneer u
volledig in de bijstand komt, wordt
uw maandinkomen circa 925 euro
netto, inclusief alimentatie. Neem op
tijd contact op met de sociale dienst
in uw gemeente om een en ander
vast te leggen.

Fiscale zaken
Belasting dokken
op Schiphol
Een familielid van mij is ongeveer

tien jaar geleden, met achterlating
van een schuld voor inkomstenbelasting, geëmigreerd naar Canada
en heeft daar ook deze nationaliteit
aangenomen. Nu overweegt hij om
met vakantie naar Nederland te
komen, maar is bang dat hij dan in
zijn kraag wordt gegrepen voor deze
belastingschuld. Is deze schuld al
verjaard?
Financiële vorderingen vervallen na
vijf jaar, ook die van de Belastingdienst, als zij voor de verjaring niet
opnieuw worden gesteld. Hoe dat
bij uw familielid is gegaan, weten
wij niet. Als de Belastingdienst alert
genoeg is geweest, dan heeft zij al
lang de vordering opnieuw ingesteld
(nu in Canada) en zal uw familielid
op Schiphol op die schuld worden
aangesproken. Overigens lijkt het
ons dat de Belastingdienst al eerder
invorderingsprocedures heeft ingesteld (deurwaarders, enz.). Als zij
helemaal niets heeft gedaan, dan zal
uw familielid op Schiphol ook geen
problemen krijgen. Hoe het met hem
gaat als hij bijvoorbeeld via Brussel

reist, weten we niet.
Zorgverzekeringpremie
bij lijfrente-uitkering
Over de aan mij uit te keren lijfrentepolis wil de verzekeraar de premie
zorgverzekeringswet inhouden. De
deskundigen zijn het daarover niet
eens. Mijn conclusie is ook dat de
verzekeraar dat niet moet doen. Wie
heeft er gelijk?
Eigenlijk stelt u een overbodige
vraag. Immers, bij uw aangifte over
een belastingjaar wordt uiteindelijk
alles weer rechtgetrokken. Inhoudingen zijn voorlopige belasting- en
premieheffingen om de overheid wat
sneller aan geld te helpen en om te
voorkomen dat mensen aan het eind
van het belastingjaar niet meer kunnen betalen.
Wij treden niet in de discussie of de
voorlopige inhouding correct is of
niet. Daarvoor zijn juristen en belastingdeskundigen. Wij vermoeden dat
het wel juist is.
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven?
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt De Munten- en PostzegelOrganisatie
(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. Aansluitend is er desgewenst advies
met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.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. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina.

Nalaten - hoe bereid je dat voor?

Donderdagavond 17 oktober is er een bijzondere workshop. Wanneer wordt het tijd om wat te gaan regelen? Ellen
van Leusden van Grafhorst Notarissen weet raad. Hoe kom ik erachter of ik een testament nodig heb? Wie erft
mijn vermogen? Wie vraag ik als executeur? Voor welke goede doelen loop ik warm? Hoe regel ik een schenking?
Hoe voorkom ik een bewindvoering? Wat kan ik zelf regelen en waar kan de notaris mij bij helpen? En wat kost
dat?
Deze en andere vragen worden in deze workshop beantwoord. Advies bij het nemen van moeilijke beslissingen en
eigen ervaringen krijgen ook ruimte. Aanmelden voor deze workshop is nodig! Waar: TrösT de Winkel, Geertekerkhof 3 Utrecht, donderdag 17 oktober, 20 - 22 uur, Info en aanmelden: altinguitvaart.nl/trost of 06-29070949.
Openingstijden TrösT de Winkel: woensdag t/m vrijdag 14 - 17 uur & zaterdag 11 - 17 uur

Donderdag 3 oktober
Lezing over Stationsplein in Huiskamer Schildersbuurt

In de huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41 - naast de Wilhelminakerk 0618419992) een lezing met veel beeldmateriaal over ‘het Stationsplein vroeger en nu’. De lezing
wordt gegeven door Bettina van Santen van de Archeologische Dienst Utrecht. Entree gratis. Info:
marianvangiezen@online.nl en elders op deze pagina.

Zaterdag 5 oktober

Leer alles over kasteel De Haar

Het middeleeuwse kasteel De Haar werd belegerd en verwoest in de Stichtse Burgeroorlog, waarna het in de 16e
eeuw herbouwd werd. Geleidelijk aan verviel het huis tot de imposante ruïne die baron Etienne van Zuylen van
Nijevelt van de Haar in 1890 van zijn vader erfde. Zijn huwelijk met de schatrijke erfdochter baronesse Hélène
de Rothschild stelde hem in staat architect Pierre Cuypers de opdracht te geven tot grootscheeps herstel van
zijn voorvaderlijk slot. Aldus ontstond een 19e
eeuwse interpretatie van een middeleeuws
kasteel, gecombineerd met alle luxe en comfort.
De lezing geeft de fascinerende geschiedenis van
huis, tuinen, familie en herbouw in vogelvlucht
weer. Ronald Trum is vele jaren in verschillende
functies actief geweest voor het kasteel en heeft
de geschiedenis van het kasteel deels zelf beleefd. Dinsdag 15 oktober 2013. Spreker: Ronald
Trum, directeur Toerisme Utrecht, Café van
Wegen, Lange Koestraat 15, 3511 RL Utrecht,
20.30 - 22.00 uur, toegang gratis.

Kringloopdag De Sirkel Maarssen

Curiosamarkt, boekenmarkt, kleding, karikatuurtekenen, koffie/thee, muziek. Locatie: Diependaalsedijk 120A, Maarssen.

Zondag 6 oktober
Deel 1 van de Utrechtse Mysterieserie

‘Het Meisje en de Monnik’ in het theater van Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99. Aanvang voorstellingen 14.00 en 16.00 uur, entree E12,50 inclusief drankje in Grand Cafe Oudaen, kassa open
vanaf 13.30 uur. Voor informatie: www. kunstrijk.nl of info@kunstrijk.nl en elders op deze pagina.

De Vier Balken

PResenteeRt:

26 oktober
De ReÜnie

zaterdag

Dé zondagdansavond
van de jaren 70/80

Dinsdag 15 oktober
Leer alles over kasteel De Haar

Wanneer je iemand vraagt een kasteel te beschrijven is de kans groot dat hij een gebouw beschrijft
zoals kasteel De Haar: een huis met torens en kantelen omgeven met bijgebouwen en omringd
door stijltuinen en een uitgestrekt park. Ronald Trum is vele jaren in verschillende functies actief
geweest voor het kasteel en heeft de geschiedenis van het kasteel deels zelf beleefd. Dinsdag 15

entree voorverkoop

E 10,00

entree aan de deur

E 12,50

SilentForce 0103 - Exclusieve E-Bike - Op=Op !!!
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VooRVeRkooPaDRessen:

www.devierbalken.com

"De Vier Balken", Haarzuilens, tel. 030 677 1268
Van Zuijlen rijwielhandel, Dorpstraat 18 Vleuten, tel 030 677 13 73
Brood en Banket Verkerk, winkelcentrum Vleuterweide, tel. 030 77 11 56 67
Autobedrijf v.Londen, Mauritslaan 2 De Meern, tel. 030 666 66 88
Kantoorboekhandel van Rooijen, Dorpsstraat 97 Harmelen, tel. 0348 44 12 28
J. Okkerman, tweewielers, van Teylingenweg 125 Kamerik, tel. 0348 40 13 59
Stoof, tweewielers, Hoofdweg 3 Zegveld, tel. 0348 69 13 18
Adrie de Lange IJzerhandel, Nieuwstraat 18 Kockengen, tel. 0346 24 16 60
Poeldijk 13 Breukelen, tel. 0346 25 19 81
Drogisterij Nagtegaal, Dorpstraat 30 Wilnis, tel. 0297 28 89 56
Primera J. de Jong, Lindeboom 16A Mijdrecht, tel. 0297 28 24 81
Benza, Dorpstraat 103 Nieuwkoop, tel. 0172 57 93 60
Music Web, IJsselstraat 37 IJsselstein, tel. 030 657 96 90
MADO Kiens Kantoorhandel, Montfoort, tel. 0348 47 12 36
Piet Rutges "Stage Fright", Montfoort, tel, 06 20 41 28 84

130924 / 40

E 2,25

Krachtige 36 Volt/10 Ah afneembare Lithium Ion accu.
Actieradius tot 100 Km. 3 Shimano
versnellingen. Met voorvering. 3 Stappen
regelbare trapondersteuning. Snelheid
van 25 kilometer per uur mogelijk.
Gewicht 25 Kg. Gesloten kettingkast.
NU MET 60% KORTING
VAN €1999,VOOR SLECHTS €

SILENT FO
ELEKTRI
FIETS - 3
voor s

799,-

PHANTOM DISC Mountainbike

EUPHORIA Lady - Stadsfiets

Matra Elegance Sc

21 Speed Shimano en voorzien van voor- en achtervering. Krachtige, veilige dubbele schijfremmen.
26 Inch. Nog niet eerder zo
voordelig!

Stijlvolle en degelijke stadsfiets voor een goede prijs.
De fiets is voorzien van rollerbrakes en versnellingen
van Shimano Nexus 3 speed.
OOK IN HEREN MODEL.

Degelijke, onderhoudsvriendelijke
jongens vanaf 12 jaar. Shimano Ne
versnellingen. Naafdynamo en
Stevige alu bagagedrager.

VAN 499,-

229,-

VAN 599,-

299,-

VAN 59
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: Yvonne van Veenendaal 06 - 20600285 | Esmay Hoekman 030 - 8200570
oktober 2013. Spreker: Ronald Trum, directeur Toerisme Utrecht, Café van Wegen, Lange Koestraat 15, 3511 RL Utrecht, 20.30 - 22.00 uur, toegang gratis. Meer info elders op deze pagina.

Donderdag 17 oktober
Nalaten - hoe bereid je dat voor?

Een bijzondere workshop. Wanneer wordt
het tijd om wat te gaan
regelen? Ellen van
Leusden van Grafhorst
Notarissen weet raad.
Allerlei vragen worden
in deze workshop
beantwoord. Advies
bij het nemen van
moeilijke beslissingen
en eigen ervaringen
krijgen ook ruimte.
Aanmelden is nodig!
Waar: TrösT de Winkel,
Geertekerkhof 3
Utrecht, 20 tot 22 uur.
Aanmelden: altinguitvaart.nl/trost of 0629 070 949. Meer info elders op deze pagina.

Workshop Bloembollen en Rondleiding in Slot Zuylen

Donderdagmiddag 17 oktober 2013 kunt u deelnemen aan de workshop bloembollen planten
in Slot Zuylen. U kunt nadien ook een rondleiding volgen in Slot Zuylen of zelf de tuin bekijken.
Workshop: € 26,- Aanvang 14.00 uur, duur workshop circa 1,5 uur. Zie ook: www.historischebloembollen.nl
Rondleiding: € 5,- Aanvang 15.30 uur. Reserveren noodzakelijk op 030-2440255 of info@slotzuylen.nl. Meer info elders op deze pagina.

Dinsdag 29 oktober

“Hier sta ik” met Maarten Luther in de Rank in Nieuwegein

Kees van der Zwaard speelt 29 oktober om 20.00 uur in kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11 in Nieuwegein een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil - voortgedreven
door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd. Het stuk draagt als titel: Dansen en Vechten, Hier sta
ik met Maarten Luther. Maarten krijgt een brief van zijn jeugdvriend Olaf: “Als je dit leest, ben ik er niet meer.”
In de brief doet Olaf een verzoek aan Maarten om tijdens de begrafenisplechtigheid te spreken. “Je zult wel verbaasd zijn, dat ik je dit vraag, maar jij bent de enige, die ik ken, die nog iets met God heeft. Of hoor je niet meer
bij die club?” 19.30 uur Inloop, aanvang 20.00 uur. Toegang € 5,-. Opgeven bij: Bert Stekelenburg (6061161 of
3433e84@hetnet.nl) of Ali Driezen (6066373 of hermandriezen@versatel.nl)

Lezing over Stationsplein in Huiskamer Schildersbuurt

Donderdag 3 oktober om 14.30 uur is er in de huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41 - naast
de Wilhelminakerk) een lezing met veel beeldmateriaal over ‘het Stationsplein vroeger en nu’. De lezing wordt
gegeven door Bettina van Santen van de Archeologische Dienst Utrecht. Entree is gratis, consumpties tegen
vergoeding. In de Huiskamer van de Schildersbuurt is elke donderdagmiddag inloop van 14.30 - 16.00 uur. U
kunt er terecht voor een kop koffie/thee, een praatje, gezelligheid. Kom eens een keertje langs! Op de eerste
donderdag van de maand is er telkens iets extra’s. Info: marianvangiezen@online.nl.
Huiskamer Schildersbuurt, Hobbemastraat 41, 06-18419992

Workshop Bloembollen en Rondleiding in Slot Zuylen

Donderdagmiddag 17 oktober 2013 kunt u deelnemen aan de workshop bloembollen planten in Slot Zuylen.
U kunt nadien ook een rondleiding volgen in Slot Zuylen of zelf de tuin bekijken. Tijdens de workshop kunt
u onder begeleiding aan de slag met het planten van een vrolijk ‘tuintje’ in een robuuste rieten mand. Er zal
worden gewerkt met diverse soorten bloembollen. U leert hoe u een bollenmand in verschillende lagen vult met
voorjaarsbloeiende bloembollen, zodat u in het voorjaar wekenlang plezier heeft van de wisselend opkomende
bloemen. Bovenop planten we viooltjes, waardoor u gelijk met een fleurige mand naar huis gaat. In het voorjaar
zult u steeds opnieuw verrast worden door prachtige bloemen! Voor alle materialen wordt gezorgd. Donderdag
17 oktober 2013. Workshop: € 26,- Aanvang 14.00 uur, duur workshop circa 1,5 uur. Zie ook: www.historischebloembollen.nl. Rondleiding: € 5,-. Aanvang 15.30 uur. Reserveren noodzakelijk op 030-2440255 of info@
slotzuylen.nl.

Volksbuurtmuseum: ‘Grolman schetst het volk’

Onlangs heeft het Nederlands Volksbuurtmuseum de hand kunnen leggen op een bijzondere collectie schilderijen en prenten van J.P.C. Grolman, schilder uit Wijk C. Het is voor het eerst dat we Utrechtse burgers en
werkvolk van een eeuw geleden uitgebreid in kleur kunnen aanschouwen. Volksbuurtmuseum. Openingstijden
di. t/m vr. en zondag en elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 11.00 tot 17.00 uur. Adres: Waterstraat 27,
Utrecht. E-mail: info@volksbuurtmuseum.nl

Kees van der Zwaard speelt in kerkelijk
centrum De Rank, Lupinestraat 11 in
Nieuwegein een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten,
de duivel en de vrije wil - voortgedreven door het verlangen naar wat ooit
genade werd genoemd. Het stuk draagt
als titel: Dansen en Vechten, Hier sta ik
met Maarten Luther. 19.30 uur inloop,
aanvang 20.00 uur. Toegang € 5,-.
Opgeven bij: Bert Stekelenburg (6061161
of 3433e84@hetnet.nl) of Ali Driezen
(6066373 of hermandriezen@versatel.nl)
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“Hier sta ik” met Maarten
Luther in de Rank in Nieuwegein

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust
komen en ontspannen in het mooiste stukje
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of
Valkenburg naar een van de sfeervolle en
gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsarrangement

2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt /
2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 122,- p.p. (halfpension) (2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

Let op: 4 nachten = 3 betalen !
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
www.deoudebrouwerij.nl

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om
te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
Ontvang
tegen inlevering
van deze advertentie
35% korting
op uw bungalowhuur
!
onze
extra
Boek nu
met
uwlezerskorting!*
actiecode : OUD13
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

(niet combineerbaar met andere aanbiedingen / kortingen)

Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

Puur genieten!

Overnachten in stijl...

NT FORCE KOM... KIJK... VERGELIJK !
Uw Nieuwe Fiets vindt u
KTRISCHE
goedkoper bij Matrabike!!
S - 36 Volt
or slechts De Grootste en Goedkoopste Online Fietsen-winkels.
Rechtstreeks van Fabrikant naar Klant.
10.000 Topmerk Fietsen met Kortingen tot 60%
Met 100% Garantie en Service

nce SchoolBike

CITERRA DELUXE-stadsfiets

vriendelijke schoolfiets voor
Shimano Nexus 3 speed naafnamo en
jasbeschermers
ger.

6 versnellingen Shimano TX-30 schakelsysteem met
Shimano draaigrepen. dubbelwandige velgen
28". V-Brakes

DE BILT
Burg. De Withstraat 33
030 2204322
Din. t/m Vrij. 17.00 - 20.00 u.
Zat. 10.00 - 16.00 u.

Het Bartholomeus Gasthuis
et Huis in de Wijk van het
Bartholomeus Gasthuis heet
ouderen en hun (kleine) gasten van
harte welkom.
Wij bieden een bruisend programma en
geven u iedere twee weken een andere
uitgaansTIP voor het Huis in de Wijk.
Op deze warme en veilige plek kunt u ook
heerlijk eten in brasserie Zunte, mensen
ontmoeten en verwend worden. Tevens
kunt u terecht met allerhande vragen of als
het (even) niet meer gaat.

☎

VAN 599,-

299,-

VANAF €

199,-

Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht

St. Cugnon Project
organiseert zondag 6 oktober om 15.30 uur haar
tweede concert getiteld ‘Cugnon’s Vineyard’.
Jonge musici betreden samen met ervaren
professionals het podium. Op het programma
staan werken van Bach, Biber, Beethoven,
Telemann & Mendelssohn.
Na afloop (rond 17.00 uur) is er een wijnproeverij
én de try-out van ‘Cugnon Café’, een soort
klassieke jamsessie. Meer informatie of reserveren
via www.cugnonproject.nl
www.bartholomeusgasthuis.nl
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PAVILJOEN DE STROOK

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 terug kijken.

Iedere donderdag

Brandmeester
In deze nieuwe serie volgen we de
29 mannen en 1 vrouw van de
vrijwillige brandweer in
Driebergen-Rijsenburg.
Wat doet het met je sociale leven
en met je gezin als je bij nacht en
ontij alles uit je handen moet laten
vallen om naar een ramp te gaan?

NIEUW!

VANAF OKTOBER VINDT U DE LEKKERSTE
POFFERTJES EN PANNENKOEKEN BIJ
PAVILJOEN DE STROOK
Prachtig gelegen aan de Loosdrechtse Plassen!
Gezelligheid voor jong en oud, ruime kinderspeelhoek aanwezig
Vanaf oktober 2013 zijn we van
donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 geopend en sluiten
we na de laatste gasten.

ELKE

VRIJ
D
ALLE Ag
PANN
ENKO
EKEN

€5,-

Paviljoen DE STROOK,
Nieuweweg 28
3625 AZ Breukeleveen
T. 0346-281830
Voldoende (gratis) parkeerruimte.

U komt toch ook?
Iedere vrijdag

De Utrechtse
Schatkamer
Vanaf 11 oktober start op RTV Utrecht weer
een nieuwe seizoen van de Utrechtse
Schatkamer. Hierin zien we of de inwoners
van onze provincie in het bezit zijn van
kunst, antiek of curiosa!

6 oktober

DocU: Waterwerken
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal op
industrieterrein Lage Weide in Utrecht
werkt beeldhouwer Ruud Kuijer sinds 2001
aan zijn monumentale beeldenreeks
Waterwerken. De documentaire volgt het
maakproces van Waterwerk VII en geeft
inzicht in het ontstaan van de hele serie.

6 oktober

DocU:

Tassen vol verhalen,
40 jaar Hoog Catharijne
In september bestond Hoog Catharijne
40 jaar. Iedere inwoner van onze provincie is
er wel eens geweest. In deze documentaire
ziet u persoonlijke verhalen en bijzondere
ontmoetingen op Hoog Catherijne.

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

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Zorgspectrum
helpt u erbij, met persoonlijke zorg, behandeling en
ondersteuning op maat. Bij u thuis of in één van
onze zorglocaties in Nieuwegein, Houten of Vianen.
Bel het Servicebureau voor informatie en advies:
(030) 657 50 45 of kijk op onze website.

U

Johanna krijgt thuis persoonlijke
verzorging en hulp bij het huishouden.
Kijk op www.zorgspectrum.nl/thuis voor
haar verhaal.
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HUA verwerft tekening
Jan Hendrik Verheijen

Het Utrechts Archief heeft een tekening van de Bemuurde Weerd
van Jan Hendrik Verheijen verworven op een veiling in Londen. Het
is een belangrijke aanwinst, omdat er vrijwel geen historisch beeld
van het getekende stadsdeel bekend is. De aankoop was mogelijk
door de financiële steun van de vrienden van Het Utrechts Archief.
Jan Hendrik Verheijen (1778-1848)
tekende het stadsgezicht rond 1830.
Hij stond op de Nieuwekade en keek
over de stadsbuitengracht op de
huizen aan de Weerdsingel Westzijde
en Bemuurde Weerd Oostzijde. Het
hoge huis met de grijze dakpannen
links is tegenwoordig het gebouw van
poppodium Ekko. In het midden van
de zeer gedetailleerde tekening is de
Weerdsluis te zien. Behalve verschillende boten en schepen zijn details
afgebeeld als een kar, stadsbewoners
en zakken handelswaar.
Datering
Het werk was te dateren door het te
vergelijken met een voorstudie die
al werd bewaard in Het Utrechts
Archief. Op deze schets is bastion
Morgenster te zien. Omdat dit verdedigingswerk na 1838 werd gesloopt, is
het waarschijnlijk dat Verheijen het
stadsgezicht tussen 1825 en 1838 tekende. De aangekochte afbeelding was
oorspronkelijk waarschijnlijk groter
aan de rechterkant, omdat het deel
met de Morgenster ontbreekt. Het is
onduidelijk of Verheijen zijn tekening
zelf heeft ingekort, of dat dit een latere
ingreep is.

In het midden van de tekening is de
Weerdsluis met ophaalbrug te zien.
Dit is het punt waar de stadsgracht
over ging in de Vecht. De Weerdsluis
werd in de Middeleeuwen aangelegd
om de waterstand in de singels en
grachten op peil te houden.
Bemuurde Weerd
Rondom de sluis ontstond de voorstad
Bemuurde Weerd, waarin veel industrie plaatsvond, onder meer in de vele
pottenbakkerijen. Nadat een groot deel
van dit gebied in 1632 in vlammen
opging, verschoof de industrie steeds
verder richting de Lauwerecht. In het
begin van de 19e eeuw was er echter
nog steeds volop bedrijvigheid, met
onder meer een spinnerij, houtzaagmolen, kopergieterijen, bakkers en
slagers. Het aantal inwoners van de
stad groeide in deze tijd snel, doordat
veel mensen van het platteland naar
de stad trokken, op zoek naar werk.
Tussen 1822 en 1900 verdrievoudigde
de bevolkingsomvang hierdoor naar
110.000 inwoners. In de Bemuurde
Weerd stonden, in de tijd dat Verheijen
de tekening maakte, 322 huizen,
waarin bijna 2.000 mensen woonden.
Van een waterleiding of riolering

Het deel van de Bemuurde Weerd dat te zien is op de tekening

was nog geen sprake, waardoor
veel gezinnen waren aangewezen
op openbare toiletten, zoals het
houten huisje dat centraal op de
tekening te zien is.
Keulse vaart
De Weerdsluis was in de 19e
eeuw onderdeel van de ‘Keulse
vaart’, een scheepvaartroute
tussen Keulen en Amsterdam.
Achter het hoekhuis met trapgevel aan de linkerkant zijn de hoge
masten te zien van een schip
De schets die al in het bezit was van Het Utrechts Archief

dat in de Vecht ligt. Onder dit huis
is een werfkelder te zien, die onder
de straat doorloopt. Dit is opvallend,
omdat deze constructie kenmerkend is
voor de Oudegracht, maar verder niet
vaak voorkwam. Om de werfkelder te
maken, is een deel van de oever afgegraven. Links is de oever nog intact.
Daar leidt een trap naar het water,
waarin verschillende boten liggen,
waaronder een trekschuit.

Expositie nieuwe aanwinst
Wilt u de originele tekening van Jan
Hendrik Verheijen zien? Dit kan van 4
tot en met 13 oktober in het Publiekscentrum van Het Utrechts Archief op
de Hamburgerstraat 28. Hier is ook
een reproductie van de tekening te
koop.

Vriendenlezing
Het Utrechts Archief kon deze bijzondere tekening verwerven door de ﬁnanciele steun van de vrienden van Het Utrechts Archief. Voor 35 euro bent u vriend
en maakt u bijzondere projecten mogelijk die het verhaal van de Utrechtse
geschiedenis vertellen. Tijdens de jaarlijkse vriendenlezing op zondagmiddag
6 oktober kunt u meer informatie krijgen over het lidmaatschap. Tijdens deze
middag gaan Jutta Chorus, schrijfster van het boek Beatrix, dwars door alle
weerstand heen, en Piet van Asseldonk, eindredacteur van de NOS, met elkaar
in debat over de oranjeliefde van de Nederlanders.
De tekening van Verheijen

Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28. Tijd: van 15.00 - 16.00 uur. Kosten:
3 euro, vrienden gratis. Aanmelden: 030 2866611 of rsvp@hetutrechtsarchief.nl
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Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & 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 beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking

Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden,
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij met het beste kwaliteit
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken.
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a.
CHESTERFIELD meubelen.

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.

48 uur service

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien
van een perfect zitcomfort.
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30 - 17.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Veldweg 22 - 1404 CV Bussum - Tel: 035-6912905

VLOEREN-VLOEREN-VLOEREN!!

GEROOKT EIKEN
WHITE

GRATIS

ONDERVLOER EN PLINTEN

€ 65,00

M2

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

U

GRATIS

GELEGD, INCLUSIEF

ONDERVLOER EN PLINTEN

VANAF

€ 39,00

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

AGENDA, DUS WANNEER EN WAAR MOET U NOU NAAR
TOE OM DIE VLOER UIT TE KIEZEN?

2

M

HEEFT NET ALS IEDER ANDER EEN DRUK BEZETTE

NEEM CONTACT

GAAT UW KAMERLAMINAAT KOSTEN?

UW KAMER BIJV
7.50 X 360M (27M2)

VANAF

€ 675,00

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

NEEM

UW BESTAANDE VLOER

ALS NIEUWW

BESTAANDE

VLOER WORD

GESCHUURD EN GEOLIED

COMPLEET GELEGD

BENT OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE VLOER MAAR

EN

LAMINAAT AANBIEDING
WAT

WASH

GELEGD, INCLUSIEF

VANAF

HOUTEN VLOER

2

M

VANAF

€ 19,00

2

M

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

CONTACT OP MET ONZE ADVISEUR:

06-57546169

WWW.VLOEROFFERTEAANHUIS.NL

MET ONS OP EN U KUNT THUIS VRIJBLIJVEND ALLE SOORTEN VLOEREN BEKIJKEN, VERGELIJKEN EN BEOORDELEN!

U BENT OOK NOG EENS VOORDELIG UIT OOK!!
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De Brug met de Twaalf Gaten
Als je als kind vroeger in Oudwijk (Utrecht) woonde, ging je spelen in het Wilhelminapark of wat verder weg in het Bos van Rhijnauwen, als je tenminste van wandelen hield. Om daar te komen,
moest je langs de Kromhoutkazerne en zodra je die gepasseerd
was, kwam er een landelijk weggetje. Dit weggetje vormde een
verbinding tussen de stad Utrecht en de weg naar Rhijnauwen,
die je via de Brug met de Twaalf Gaten langs wat boerderijen en
boomgaarden bij het Bos van Rhijnauwen, bracht.
Natuurlijk had je geen geld om wat te gebruiken in het Theehuis
van Rhijnauwen, dus vroeg je onderweg bij één van de boerderijen om een glaasje water, als je tenminste dorst had. Dat was
geen probleem.
De oorspronkelijke brug

Waar de boeren wel problemen mee
hadden, was als je in hun appelboomgaard een ‘val-appeltje’ opat
of meenam. Toen we met een aantal
vriendjes weer eens lopend een tochtje
naar Rhijnauwen hadden gemaakt om
daar te spelen en wij weer op de terug-

weg langs de boomgaarden liepen en
zo’n ‘val-appeltje’ hadden opgeraapt
en wilden opeten, stond er opeens een
woedende boer midden op de weg
met zijn armen breed uit te zwaaien,
die ons sommeerde de boerderij in te
gaan.Tegen mij zei hij: “Hé Lange, jij

De brug heden tendage

eerst.”
We waren in die tijd rond de tien twaalf jaar en ik kan u echt verzekeren
dat geen van ons zin had die boerderij
in te gaan, dus de enige oplossing was
langs de boer heen te komen en weg
te rennen. En dat lukte wonderwel!
Ik heb hard gelopen vanaf het begin
van het Bos van Rhijnauwen tot aan
het Sint-Antoniusziekenhuis, dat nog
in de Jan van Scorelstraat in Utrecht
gehuisvest was.
Buiten adem
Natuurlijk kwam de boer achter mij
aan, maar die gaf het gelukkig na een
paar honderd meter op, maar dat wist
ik op dat moment nog niet. Vandaar
dat ik maar door bleef hollen. Dat ik
geheel buiten adem was, spreekt voor

zich. Ook mijn vriendjes heeft hij
gelukkig niet te pakken gekregen.
Tijdens dat hardlopen passeerde ik
natuurlijk ook weer de Brug met de
Twaalf Gaten. Om de een of andere
reden heeft die brug mij altijd gefascineerd, waarom weet ik niet.
Fort Vossegat
De brug maakte ooit deel uit van het
inmiddels vrijwel verdwenen Fort
Vossegat. Dit fort was rond 1818 even
ten zuidoosten van de stad verrezen in
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
brug is in 1862 aangelegd in baksteen
en fungeerde tevens als inundatiesluis
(onderwaterzetting).
Het bouwwerk kent twaalf halfronde

boogopeningen (vandaar de naam De
Brug met de Twaalf Gaten) over een
afstand van ongeveer 25 meter. Het
deel van de weg naar het Fort Rhijnauwen, waar de brug gelegen is, werd
in 1963 afgesloten. Dus ook de weg
daar naartoe.
De Brug met de Twaalf Gaten kwam
toen op het terrein van de Kromhoutkazerne te liggen. Vandaag de dag
is de brug helaas vrijwel compleet
ingekapseld door het, in het begin van
de 21ste eeuw gebouwde, hoofdkwartier der Koninklijke Landmacht op de
nieuwe Kromhout Kazerne.
Theo de Ruiter
thderuiter@planet.nl

Foei, een kaars op de tv
Als u deze De Oud-Utrechter leest zijn de Nationale Brandpreventieweken weer van start gegaan. Ieder jaar in oktober geeft heel
brandweer Nederland extra aandacht aan brandpreventie. Dit jaar
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan brandveiligheid voor
ouderen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

In de serie Brand Los!
vertelt brandweerman Cor
(Cor Kraaijenhagen) over
zijn jarenlange ervaringen
bij de Utrechtse brandweer.
Reageren mag, brand los
en stuur uw verhaal naar:
redactie@deoud-utrechter.
nl of als een brief naar De
Oud-Utrechter, Postbus 615,
3500 AP Utrecht.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste
slachtoffers bij brand onder de ouderen
vallen. Nu de vergrijzing toeslaat en
men (door de recessie) langer thuis
moet blijven wonen, wordt de kans op
ongelukken alleen maar groter. Ik heb
in de praktijk heel wat meegemaakt en
vaak hadden die ongelukken voorkomen kunnen worden. Kent u ze nog; de
drie O’s? Onvoorzichtigheid, onachtzaamheid, onoplettendheid. Voorbeeld:
Ome Arie, die het lekker vindt in z’n
luie stoel een sigaartje te roken en dan
in slaap valt. Ik zeg altijd dat het slaapgenot groter is dan het rookgenot. Maar
de puinhoop die een brand veroorzaakt
en de verwondingen die ome Arie kan
oplopen zijn verschrikkelijk! Of deze,
op z’n Uteregs: tante Pietsie leg in bed
met un elektriese deke, moar ze hep um
in de zomer opgevouwe in de kas…..
bedroading niet gecontroleerd, resultoat: kortsluiting en brand in bed.

Ook was er iets met het huis van
tante Bep. Ik zag het al meteen, haar
huisnummer was niet goed zichtbaar,
dus als er (ik zeg het maar zoals het
is) stront aan de knikker is, kost het
de hulpverleners meer tijd haar huisje
te vinden. En mensen, elke seconde is
er een! Ik ging naar binnen. Ach het
is een best mensie, maar ze had alles
hermetisch afgesloten. Ze zei: “De dief
ken dur niet in” en ik zei: “Ja, en jij
ken dur niet snel uit!” Ze moest wel
vier handelingen verrichten voordat ze
buiten was.
En o ja, waar waren die sleutels nou?
Dus ook voor u, zorg altijd dat u de
huissleutels op een vaste plek in de
buurt van de deur heeft liggen, zodat
u bij brand snel het pand kan verlaten.
Het mensie moet ook gealarmeerd
worden als er brand uitbreekt, dus ik
hing een paar rookmelders voor haar
op. Ik zei nog: “Als je slaapt ruik je

niks hoor tante Bep, maar dan hoor
je in ieder geval de rookmelder als er
brand uitbreekt! En je hebt weinig tijd
om te vluchten, tegenwoordig met al
die mooie spulletjes maar drie minuten!
Je bent ook niet zo mobiel meer en je
reageert minder alert.”
Tante Bep keek me aan of ze water zag
branden: “Meen je dat nou, jochie?”
Toen liet ze me haar huiskamer zien.
Gezellig ingericht, maar ik zag meteen
weer gevaarlijke situaties. Tante Bep
hield van kaarsen, die stonden overal,
ook vlak bij de gordijnen en zelfs een
paar op de tv. Een beetje tocht en de
vlam slaat in de gordijnen en door de
warmte van de tv kan een kaars week
worden en makkelijk omvallen, met
alle gevolgen van dien. Ook zag ik
een kleedje met een bloemenvaasje op
de tv. Water en elektriciteit verdragen
elkaar niet! En dan had ze ook nog
eens haar oude tv op de stand-by stand
staan. “Vrouwtje, doe dat nou niet, na
verloop van tijd zit die vol met stof en
één vonkje is voldoende om de boel in
vuur en vlam te zetten!” Mijn oog viel
op haar gaskacheltje, waarvan de vlam-

men niet blauw, maar geel brandden.
Die moest dus nodig door een erkend
bedrijf schoongemaakt worden. Tante
Bep kreeg het steeds benauwder: “Blijf
je aan de gang jochie, er deugt hier niks
meer!” In de keuken begon tante Bep
iets op te biechten. “Zal ik je eens wat
vertellen, ik heb vlam in de pan gehad.
Maar ik wist wat ik moest doen, want
dat had je me een keer verteld. Nooit
water erop, maar de warmtebron uit
schakelen, de wasemkap uit doen en
een passende deksel van me af op de
pan schuiven. En toen heb ik het lang
laten afkoelen en er niet mee gesleept!
Nou, heb ik toch nog iets goed gedaan,
of niet dan?”
Al heet u geen Bep, Pietsie of Arie,
ook voor u is het belangrijk om eens,
samen met uw huisgenoten kritisch
door uw woning te gaan. Wie weet wat
u voor een misstanden tegenkomt die u
op een simpele manier kunt verbeteren. Want…..brand kan ons allemaal
overkomen!
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TANTE POST
Mag ik deze dans van u?
Ik reageer op het erg leuke artikel
van Theo de Ruiter, getiteld ‘Mag ik
deze dans van u’, in DOU nr.18 van 3
september. Dit artikel roept prachtige
herinneringen op, zoals het contact
met verschillende meisjes (op de LTS
was het immers enkel een jongensmaatschappij), meisjes van diverse
komaf van hoog tot laag, wat je na één
dansavondje al aanvoelde, de stormloop van de jongens naar de meisjes
aan de kant, waarbij doorgaans helaas
altijd dezelfde overbleven en het dansen met lerares Ratna de Rijk, waarbij
niet jij, maar zij de dans leidde; alsof
je door de lucht zweefde, heerlijk was
dat, ik voel het nog.
Ik ben in 1967 met danslessen begonnen bij dansschool Wildschut en heb
na ons huwelijk in 1973 minstens tien
jaar gedanst bij De Rijk en zelfs nog
de topklasse gehaald; opmerkelijk
voor een houtenklaas als ik. Zelfs
afgedanst terwijl mijn vrouw hoogzwanger was. Vanwege haar omvang
(bovengemiddeld) stond er voor mijn
gevoel een onbekende persoon tussen ons in. Dat het allemaal goed is
gegaan op die gladde vloer, mag een
wonder heten.
Een minder goede herinnering is dat

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.

een danser naast ons letterlijk dood
neer viel; we zijn daarna meteen naar
huis gegaan, vergeet je nooit.
Bij mijn debuut in 1967 bij dansschool
Wildschut, kreeg ik als vanzelf een
vaste danspartner. Haar naam was
meen ik Maartje of Marga. Ze kwam
altijd met een vriendin en werkte in
het AZU. Toen ze bij mij op bezoek
kwam in ziekenhuis Johannes de Deo
aan de Mariaplaats, voelde ik (pas)
ineens dat er iets meer was tussen
ons dan alleen dansen. Mijn toenmalige (nogal lange) vriend, die ook op
bezoek was, maakte buiten het ziekenhuis meteen een afspraak met haar en
prompt kregen ze verkering. Doordat
ook ik verkering kreeg, zijn we elkaar
helaas uit het oog verloren. Laten we
hopen dat ze dit lezen en contact met
mij zoeken, zou erg leuk zijn elkaar
weer eens terug te zien.
Tevens wil ik reageren op de reacties
van mevrouw De Graaf-Verkerk en
Grada Dijkstra (DOU nr.17 en 18),
op mijn chloorartikel in DOU nr. 16
van 6 augustus. Het doet mij deugd
dat lezers de moeite nemen het een
en ander uit te pluizen en een reactie
te schrijven. Natuurlijk kan ook ik de
inhoud vooraf op juistheid googlen,

maar dit vind ik leuker. Het bewijst
niet alleen dat lezers mijn artikelen
lezen, maar er ook over nadenken;
derhalve moedigt mij dit aan hiermee
door te gaan. Zodra het jaren ‘50 laatje
in mijn hoofd weer open gaat, zal ik
de pen en papier weer ter hand nemen.
Bedankt voor uw reacties.
Jan Hoogendoorn
Nieuwegein
Wat een leuke dag
Een jaar geleden heb ik met mijn
schoonzoon en dochter een dagje
Utrecht gedaan. Ik ben geboren in
Utrecht 5-12-1940 in de Van der
Marckstraat, tussen de Koppestockstraat en de Jan Haringstraat. En daar
zijn wij onze toertocht begonnen. De
huizen waren er wel veranderd. Ik heb
op de kleuterschool gezeten aan de
Marnixlaan en op de Salvatorschool
bij ons op de hoek. Ook zat daar Ries
Boogmans, de fietsenmaker. Daar heb
ik later mijn eerste nieuwe fiets gekocht op afbetaling en moest ik iedere
zaterdag een rijksdaalder gaan betalen.
Wij zijn later met ons gezin verhuisd
naar de Pippelingstraat. Al onze spullen op een handkar. In de Pippelingstraat was het net of ik thuis kwam,

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
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€ 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats
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Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
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Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
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want daar was weinig veranderd. Daar
heb ik ook mijn man leren kennen;
hij woonde in het Ondiep, vlak om de
hoek. Hij was kunstfluiter en als hij ‘s
avonds naar huis ging, floot hij tot hij
thuis was en dat hoorde ik dan.
Mijn man zat op de cabaretclub TAVENO en daar hebben we veel plezier
gehad. Feestavond met bal na in de
Wattlaan in Zuilen. Een paar namen
kan ik me nog herinneren. De Ritruus,
Doortje Keil en Piet Hemmers en
mijn, helaas overleden, man, Jan
Westerhoudt.
Van de Pippelingstraat gingen wij
naar de Boerhavelaan, waar ik op
school zat. Die school zag er nog
hetzelfde uit. Alleen de St. Nicolaaskerk was verdwenen. De namen van
de onderwijzeressen die ik me nog kan
herinneren zijn juffrouw Lutterman,
Van Someren, Van Kessel en de dames
Ter Heerd.
Verder met onze tocht, naar het
Kanaleneiland, maar daar was het niet
zo leuk meer als toen ik van daaruit
trouwde. Toen naar de Bollehofsestraat, waar ons eerste huisje was.
Precies als vroeger. Wij woonden
naast Job Gademans en Loeki van
Aflen. Wij zijn ook nog naar de
Groeneweg geweest, waar ik zeven

jaar bij Stork-Jaffa heb gewerkt. Ook
dat was niet meer zoals vroeger, maar
wel leuk.
Om vier uur was onze reis teneinde.
Heel jammer, maar ik heb ontzettend
genoten en wij zijn tevreden weer
naar Woudenberg gegaan waar ik nu
45 jaar woon.
Westerhoudt Korvezee
ceesenalie@hotmail.com

OPROEPJES
Willem de Zwijger mavo,
Utrecht
Heb jij in de jaren ‘69/’70/’71
examen gedaan aan de Willem de
Zwijger MAVO op het Janskerkhof
in Utrecht? Dan wordt er naar jou
gezocht door Iñez Schut, Hedwig van
den Bosch, Ruud van der Horst en
Rob Geldman en inmiddels meer dan
25 oud-klasgenoten.
We kijken uit naar jouw reactie:
r.h.geldman@gmail.com.
Rob Geldman
Utrechts Byzantijnse Kerst
Wil je een periode intens zingen in de
Slavisch-Byzantijnse mannenkoortraditie? Dit is je kans! Het Utrechts
Byzantijns Koor stelt zijn Kerstprogramma 2013 open voor projectzangers. Je repeteert een periode mee
en zingt daaropvolgend een aantal
interessante en unieke concerten op
diverse plaatsen in Nederland.
Onze deskundige, ervaren en bevlogen
dirigent neemt je mee in het zingen
van het rijke klankpalet en de spiritualiteit van de religieuze gezangen.
Daarnaast ervaar je zingend de prachtige melancholie en de kracht van de
wereldlijke kerstgezangen (Koladky)
uit Oekraïne.
De workshop wordt u aangeboden
op donderdag 17 oktober 2013,
19.30u - 22.30u. Projectrepetities: de
donderdagavonden van 31 oktober
tot en met 12 december (6 repetities).
Verdere info over locatie, concerten
e.d. zie onze website www.utrechtsbyzantijnskoor.nl

U

Colofon

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 49,90 (in Nederland)
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Oproepjes

TOPWIJNEN NERGENS GOEDKOPER !

Bezoek onze webshop voor nóg méér
verrassende aanbiedingen!
Château Couat
2010 Bordeaux Rood,
Médaille d’Or

La Fea, Gran
reserva 2007
Carineña DO, Spanje

Met Goud
behangen
Bordeaux wijn,
rechtstreeks
van het
Château.

onbrina,
Prosecco Frizzante

Échte Gran
Reserva voor
ongekend lage
prijs,
profiteer nu !

bestelbon Wijnkelderutrecht.nl oPeninGsaanbiedinG!

Ja, ik maak gebruik van de aanbiedingen in deze advertentie en bestel de
volgende wijnen naar keuze. Bijdrage in de bezorgkosten € 5,95, bij orders
van € 125,- of meer, gratis bezorging.

Cuvée odiLe,
3 FiLLes bLanC,
2012, Languedoc

Fruitig fris en
bruisend ,uit
Italië

aantal Flesen
....................
....................
....................
....................

1. Château Couat , Bordeaux, Frankrijk
2. La Fea, Gran Reserva 2007, Cariñena D.O.
3. Onbrina, Prosecco Frizzante, Italië
4. Cuvée Odile, 3 filles Blanc, Languedoc

Zacht, fris en
fruitige witte
wijn, uit het
zuiden van
Frankrijk.

x
x
x
x

€ 6,99
€ 6,99
€ 5,99
€ 5,99

Ik machtig wijnkelderutrecht.nl om eenmalig het totaalbedrag van mijn
rekening af te schrijven.
Achternaam: .......................................................... Voorletters: .........................
Straat: ..................................................................................... Huisnr.: ..............
Postcode: ........................... Woonplaats: ............................................................
E-mail: ................................................................................................................
Telefoon: ................................................... Geboortedatum: ..............................
Rekeningnummer:
Handtekening: ....................................................................................................
Stuur de volledig ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel naar:
wijnkelderutrecht.nl, Antwoordnummer 514, 7470 WE Haaksbergen

Van

6,

Voor

Van

9,95

99

Voor

Van

12,95

6,

99

5,

Voor

Van

8,95

99

Voor

Dit aanbod geldt t/m 31 oktober 2013 of zolang de voorraad strekt, u ontvangt uw order binnen 5 dagen
na ontvangst van uw bestelbon. Bij vragen kunt u bellen met 053-7600580.
De algemene voorwaarden van wijnkelderutrecht.nl zijn van toepassing op deze bestelling.
Deze zijn te vinden op www.wijnkelderutrecht.nl

9,95

5,

Wijnkelderutrecht.nl is een initiatief van:

99

Utrechter
Utrechter
Stuur de bon op of plaats uw bestelling
in onze webshop www.wijnkelderutrecht.nl
Oplage: 50.000 ex.

U

Dé krant voor de 50-plusser

Oplage: 55.000 ex.

U

Dé krant voor de 50-plusser
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Puzzel mee en win !!!
lende manieren verrassen, bijvoorbeeld met bijzondere
prijzen. Zie hiervoor www.soldaatvanoranje.nl/3jaar en
facebookpagina www.facebook.nl/soldaatvanoranje

De oplossing van de puzzel luidt: De zomer maakt koude voorjaar goed.
De winnaars zijn Mw. Westeneng uit Bilthoven, L.A. van der Horst-Enzler uit Gouda, Paul Hillenaar uit Montfoort,
J. Bekker uit Utrecht, Wim J.K. van Straten uit Vianen. Zij winnen ieder twee vrijkaarten voor de beurs Eigen Huis
(Ver)bouwen, die op 18, 19 en 20 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden.
Voor de puzzel in deze krant hebben we als prijs voor twee winnaars twee vrijkaarten voor Soldaat van Oranje - De
Musical, gebaseerd op het verhaal van één van de grootste verzetshelden. De musical speelt zich af in een 360 graden draaiende zaal, die van decor naar decor draait. Dit jaar, op 30 oktober, speelt de productie drie jaar; elke voorstelling voor een uitverkochte zaal en inmiddels hebben meer dan een miljoen bezoekers de musical gezien. Deze
mijlpaal vieren we met ons publiek. In aanloop naar woensdagavond 30 oktober aanstaande willen we u op verschilHorizontaal
1. rekening; 7. een zilverwit edelmetaal; 12. bloeimaand; 13. uitscheidingsproduct van de nieren; 14. droog (kaal); 15.
muzieknoot; 17. deel van camera; 19. jongensnaam; 21. Amsterdamse tijd (afk.); 22. frêle (mager); 24. plaats in ZuidHolland; 27. trichloorethyleen (afk.); 28. reus; 30. plaats in Brazilië (afk.); 31. uitroep van schrik; 32. rijstbrandewijn;
33. vuilafvoermaatschappij (afk.); 35. voormuur van een gebouw; 37. familielid; 38. ruimte tussen twee woorden; 41.
kledingstuk; 42. plaats in Drenthe; 44. jongensnaam; 46. ploegsnede; 47. fiets (Zuid-Ned.); 48. telwoord; 49. lading
van een schip; 50. geen deskundige of vakman; 52. bladader; 54. schrijfmateriaal; 56. tapkast (buffet); 58. natuurlijke
begaafdheid; 61. rivier in Nederland; 62. deel van breuk; 64. landkikker; 65. het doel getroffen hebbend; 67. belofte;
68. tennisterm; 70. schildknaap; 72. zangstem; 73. telwoord; 76. afgemat; 77. socialistische partij (afk.); 78. overjas
van dunne stof; 79. twaalf dozijn; 81. militaire politie (afk.); 82. herkauwer; 83. verdieping; 84. mannelijk schaap; 86.
snelle pas; 87. beleefde bejegening (eerbied).

Verticaal
1. razend (uitzinnig); 2. lengtemaat (afk.); 3. ogenblik; 4. melkklier; 5. vrij van drukte en stoornis; 6. aanspreektitel
voor een koning; 7. roeispaan; 8. eerste mens; 9. duizend kilogram; 10. titel (afk.); 11. krantenbericht; 16. lidwoord;
18. gevangenis; 20. streling; 21. grote bontgekleurde papegaai; 23. vulkanisch product; 25. omwenteling (draai); 26.
vogel van de familie der kraaien; 27. ladder; 29. belijder van een godsdienst; 32. soort gebak; 34. Chinese vermicelli;
36. meest beoefende sport in ons land; 37. sterk ijzerhoudende grondsoort; 39. katachtig roofdier; 40. eendensoort;
42. Franse schilder; 43. plaats in Duitsland; 45. deel van hals; 46. klein meertje; 51. eikenschors; 53. snel (vlug); 54.
draagbaar zonnescherm; 55. gelijk (vlak); 56 verzoekschrift; 57. overschot; 59. plaats in Noord-Holland; 60. deel van
servies; 62. zinspreuk onder een wapen of blazoen; 63. vogel met lange snavel; 66. afzonderlijke berg uit de Alpen;
67. rivier in Utrecht; 69. voorzetsel; 71. lijm; 73. schoonmaakmiddel; 74. akelig; 75. onvriendelijk; 78. afsluiting van een
fles; 80. vruchtennat; 82. boksterm (afk.); 85. mobiele eenheid (afk.).

1

2

Voor kaartverkoop kunt u kijken op www.soldaatvanoranje.nl of 0900 1353
(45cpm)
Stuur uw oplossing voor vrijdag 11 oktober naar De Oud-Utrechter, Postbus 615,
3500 AP Utrecht of nog eenvoudiger via mail naar puzzel@deoud-utrechter.nl
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OPEN
HUIS

5 OKTOBER
11:00 - 15:00 u u r

facebook.com/NVMopenhuis

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

twitter.com/NVMopenhuis

Kom vrijblijvend kijken: er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 5 oktober is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans om geheel vrijblijvend binnen te kijken
bij vele huizen. Door het ruime aanbod, de lagere rentestanden en gunstige huizenprijzen, betaalt u nu voor een
koophuis lagere maandlasten dan een paar jaar geleden. Een groter huis kopen is daardoor ook betaalbaarder
geworden. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt.
Als u een leuk huis heeft gezien op de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in.
Hij kan u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren en u bij de aankoop
ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Tot 5 oktober!

SCHERPE BLIK OP
HELDERE PRIJZEN

(advertorial)

BIJ SPECSAVERS UTRECHT

Veel mensen weten niet welk prijskaartje er aan een bril hangt. Bij Specsavers komt u nooit voor onaangename
verrassingen te staan. Specsavers biedt altijd de beste kwaliteit gecombineerd met professionele service tegen
een betaalbare prijs.
Specsavers toont aan dat professionaliteit, service en topkwaliteit niet
duur hoeven te zijn. Een complete bril kost
slechts €29 inclusief gratis enkelvoudige
glazen. Bij een bril vanaf €79, krijgt u een
gratis tweede bril, gratis ontspiegeling,
gratis meekleurende glazen of gratis
varifocale glazen!
PROFESSIONELE SERVICE TEGEN
EEN BETAALBARE PRIJS

Gratis professioneel oogonderzoek
Met ogen en oren moet je uiterst
zorgvuldig omgaan. Daarom mogen
bij Specsavers alleen minimaal MBOgediplomeerde opticiens uw ogen
meten. Uiteraard is dit gratis. Ook voor
nazorg, zoals het afpassen van de bril,
kunt u altijd een beroep op ons doen.
Wij hebben op elk gebied specialisten in
huis. Van optiekadviseur, tot opticien en
labtechnicus.

Marc Smit
Opticien
Specsavers Utrecht Overvecht

Zijn de opticiens bij Specsavers
gediplomeerd?
Professionaliteit staat bij Specsavers hoog in
het vaandel. Daarom zijn onze opticiens
minimaal MBO-gediplomeerd. Uw gezichtsvermogen is immers te belangrijk om aan
ongeschoold personeel over te laten.

AG
DAT M RD
GEVIE EN!
D
WOR

Minimaal 20% korting met uw zorgpas
Brillen
en
contactlenzen
worden
vaak vergoed binnen uw aanvullende
zorgverzekering. Specsavers declareert
uw vergoeding in de meeste gevallen
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Daarnaast ontvangt u bovenop uw
aanvullende verzekering altijd minimaal
20% korting op uw bril. Deze korting
is niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen.

VRAAG HET DE OPTICIEN...
Hoe slaagt Specsavers erin hoge kwaliteit
monturen en glazen te leveren tegen zulke
voordelige prijzen?
Heel eenvoudig: meer dan 1.600 Specsaverswinkels over de hele wereld kopen gezamenlijk
rechtstreeks in bij de fabrikanten, zonder
tussenkomst van de groothandel. Dat drukt de
prijzen enorm. Deze besparing komt
rechtstreeks ten goede aan klanten. Bij
Specsavers kunt u daarom vaak de helft
besparen.

ONZE PRIJSREVOLUTIE
BESTAAT 1 JAAR

Waarin verschilt Specsavers van andere
optiekketens?
Specsavers streeft naar een breed assortiment
stijlvolle, modieuze brillen. Wij leveren kwaliteit
en service tegen een betaalbare prijs. Wat is er
mooier dan dat aan je klanten te kunnen
bieden? Loop gerust bij ons binnen als u nog
vragen heeft.
Graag tot ziens in onze winkel!
Handige online prijscalculator
Op www.specsavers.nl staat een handige
prijscalculator waarmee u eenvoudig kunt berekenen wat de totale kosten van uw bril zijn
voordat u onze winkel bezoekt.
MEER DAN 1.000
VERSCHILLENDE MONTUREN

OF GRATIS VARIFOCALE GLAZEN
OF GRATIS ONTSPIEGELDE GLAZEN
OF GRATIS MEEKLEURENDE GLAZEN

WAAR KUNT U ONS VINDEN?
Specsavers Utrecht Centrum Bakkerstraat 17-19  030 238 0725
Specsavers Utrecht Overvecht Roelantdreef 259  030 261 3772
Specsavers Zeist Slotlaan 178  030 691 9561
Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. Kiest u voor een 2e bril
dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type
glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen
dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende
glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals dunne of
Polaroid-glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. De
volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers:
Specsavers, het Specsavers logo. specsaversnederland. www.specsavers.nl

