
Mijn eerste grammofoonplaten waren 
breekbare 78-toerenplaten met artiesten 
als Little Richard, Elvis Presley en 
Pat Boone. Er zijn in die tijd ook veel 
platen gebroken, dat is duidelijk. Mijn 
allereerste 78-toerenplaat (ik heb ‘m 
nog steeds) was van zanger Tony Ben-
nett met het nummer Rags to Riches. 
En dan te bedenken dat deze man nog 
steeds zingt en zelfs nog samen met 
Amy Winehouse het nummer Body 
and Soul heeft opgenomen. Eind 
jaren vijftig kreeg je de overgangstijd 
naar 45-toeren vinyl singles. Die veel 
minder breekbare plaatjes werden snel 
populair. Die singles ging ik kopen bij 
de platenzaak van Max van Praag, eerst 
op de Amsterdamsestraatweg, maar 
later alleen nog in de winkel op de 
Steenweg. Er waren ook langspeelpla-
ten (‘LP’s’ of ook ‘elpees’) die werden 
verpakt in plastic zakjes met een soort 
klavertje vier erop en in ieder blad 

stond het adres van een van de vier 
winkels van Max. Op de prijssticker-
tjes stond: ‘Max van Praag overal in 
Utrecht’. De prijs van een single was 
in 1970 fl. 4,50 en in 1971 fl. 4,75. Het 
stond vermeld op de verpakkingszak-
jes. Die zakjes waren van heel mooi, 
stevig glanzend papier. Op de voorkant 
stonden foto’s van artiesten.

Niveau
De zaken van Max waren gezellige 
winkels, maar van een iets hoger niveau 
vond ik toch een paar andere platenza-
ken, waaronder die van Weyman in de 
Zadelstraat. Die had veel op het gebied 
van jazzmuziek en wat ze nu noemen 
wereldmuziek. 

Vroom & Dreesmann was ook een gro-
te platenverkoper. Ze hadden zelfs hun 
eigen platenlabel: Discofoon waarop 
ook goede muziek uitgebracht werd 
van bekende artiesten zoals Pat Boone, 
Los Machucambos, Kinks en Shocking 
Blue. De papieren zakjes, waarin de 
singles werden verkocht, hadden de 
opdruk V&D Discobar; hoesjes met de 
opdruk V&D Discofoon. Later hadden 
ze stevige hoesjes in verschillende 
kleuren met de tekst ‘International pop, 

V&D en Vendet’. Natuurlijk konden 
er ook op de markt grammofoonplaten 
gekocht worden. In de jaren 50 eerst 
op het Paardenveld tot in de jaren ‘60 
en later op het Vredenburg. Bekende 
platenhandelaren waren Willem Don-
kerkaat, die veel LP’s verkocht en de 
Amsterdammer Gerard Drieman. Op 
zijn platenhoesjes stond een stempel 
met de tekst: ‘Drieman, inkoop en 
verkoop van nieuwe en gebruikte gram-
mofoonplaten’. Ik heb hem nog een jaar 
lang geholpen op de zaterdagmarkt in 
Utrecht, en liet me meestal uitbetalen 
in singles.

Keus
Een andere bekende winkel was 
Muziek Staffhorst, eerst alleen in de 
Drieharingstraat 27, later opende Hein 
Staffhorst (ik zag hem wel eens in de 
jazzkelders) nog een paar zaken. Er was 
veel keus in allerlei soorten muziek. Op 
de papieren, en later plastic, verpak-
kingszakjes stonden pentekeningen 
van Arne Zuidhoek. Op de Amster-
damsestraatweg had je ook platenzaak 
De Gouden Harp en muziekhandel 
Metro van E. Cedor. Eveneens een 

bekende was Radio H. Coers op de Van 
Egmontkade 90. Een minder bekende 
grammofoonwinkel was die van Ble-
ijenberg in de Damstraat (Lombok); 
het was een flinke zaak met een groot 
aanbod. Verder waren er nog Radio 
Actief en Capi-Lux. In de jaren ‘80 

had je nog de platenzaak Monte Carlo 
in de Egelantierstraat 3, ze verkochten 
oude en nieuwe singles (voornamelijk 
Nederlandstalig) en LP’s. En in de 
Twijnstraat 16 had je de zaak Kareltje.

Kassa
Ook warenhuis Galeries Modernes in 
de Lange Viestraat verkocht platen. 
Ik heb daar de The Sun Sessions van 
Elvis Presley gekocht voor fl. 21,90 
(de prijssticker zit er nog op).
De platenzaak die ik zeker niet moet 
vergeten te vermelden is De Grammo-
phoonwinkel (Oudegracht 26). Daar 
kon je geen grammophoon kopen, maar 
wel veel platen. Op hun platenhoesjes 
stond gedrukt: “In- en verkoop van sin-
gles, LP’s en 78-toerenplaten”. Zover 
ik weet, bestaat de zaak nog steeds, met 
behalve de platen nu ook veel CD’s. 
Heel leuk is ook de ouderwetse kassa, 
die in de winkel gebruikt wordt.

Willem H.P. Heijster
Ten Veldestraat 61, 3454 EJ De Meern
(een uitgebreide versie van dit artikel 
staat op de website van
De Oud-Utrechter)
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Vanaf midden jaren vijftig 
kocht ik mijn grammofoonpla-
ten bij de firma Weyman in de 
Zadelstraat 6-8. Later kwam ik 
ook bij De Discus (‘Voor al uw 
platen’) in de Minrebroeder-
straat 25. Ook werden gram-
mofoonplaten verkocht bij 
Schuurman op de Oudegracht. 
De leus was: ‘Schakel Schuur-
man in’. Ik heb daar mijn 
eerste radio en bandrecorder 
gekocht. Ook een oud adres 
was die van W.J. v.d. Vooren 
NV op de Voorstraat 41. Deze 
zaak verkocht veel populaire 
hitsingles.

Singletjes kopen bij Staffhorst en Max
Deze week o.a.:

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

Dakgoten reinigen -dakkapellen cleanen-dakpannen cleanen
Schoorsteen reparatie + renovatie-vogelnesten verwijderen

Opsporen van blijvende lekkage’s 
van dak of dakgoten.

www.dakcontrol.eu
Mob. 06 - 103 32 376

CALL DAKINFO    0800-22 55 325 
BEL GRATIS

- Max van Praag met zangeres Rita Corita 
achter de pick-up -

Uw herinneringen aan de jaren ‘60
De jaren ‘60! The Sixties! De swingende jaren, is de herinnering. De tijd dat jonge-
ren hun eigen weg gingen, zich afzetten tegen hun (saaie, grijze en conservatieve) 
ouders. Seks kwam onder dekens vandaan, muziek gaf kleur aan het leven, de jeugd 
werd mobieler met een Puch of Zündapp. Maar was dat alles ook zo in Utrecht? 
Wat deden Utrechtse jongeren om zich te onderscheiden van vorige generaties? Wat zijn uw herinneringen aan 
die periode van verandering. Wat zijn uw verhalen over de jaren ‘60?! Schrijf ze ons en stuur ook uw foto’s 
mee. U kunt ons bereiken per e-mail info@deoud-utrechter.nl (en als u geen email heeft mag u het ons ook per 
post sturen: postbus 615, 3500 AP, Utrecht).

- De platenzaak van Staffhorst begin jaren ‘60 met de verkoopsters Sonja en Corry Foto R. van den Berg -

-Tekenaar en journalist Arne Zuidhoek eind 
jaren zestig met een Stonestekening die 

nog steeds door Staffhorst-muziek gebruikt 
wordt op plastic tasjes -



De Socrateslaan
Ik wil graag wat vertellen over mijn 
oude buurt, de Socrateslaan uit 
1950/1960. De mooie laan met de 
grasvelden, bomen en mooie bloemper-
ken. ‘s Avonds, als het langer licht bleef, 
mochten we altijd nog buiten spelen. 
Met alle kinderen uit de straat touwtje 
springen, trefballen of boompje verwis-
selen. Wel zorgen dat de parkpik je niet 
zag, want met een voet op het gras en je 
kreeg al een reprimande. Of rolschaat-
sen op het eerste stuk van de Rijnlaan, 
want daar lag asfalt en daar kon je zo 
heerlijk op rolschaatsen en van auto’s 
had je nog niet zoveel last. Of gewoon 
een beetje hangen en kletsen op het 
muurtje op de hoek van de Rijnlaan. Ja, 
toen was er ook al hangjeugd tot erger-
nis van de bewoners. Als we te luidruch-
tig werden, werd er met water naar ons 
gegooid. We voetbalden op het grasveld 
aan de Merwedekade, waar het zo heer-
lijk kon ruiken uit de fabriek de Haka 

die daar aan de overkant stond. Verder 
was er de Varsity, de zwemwedstrijden 
in het Merwedekanaal en de avondvier-
daagse, voorzover ik mij herinner keurig 
in de pas en met heel veel muziek. ‘s 
Zaterdags meestal boodschappen doen 
bij De Gruyter of bij kruidenier 
De Oudste op de Rijnlaan.

Ik zat op de St. Annaschool. Er werd 
gezegd dat we aan de rand van de stad 
woonden, maar nog net voor de oude 
Liesbosbrug, net over de brug begon 
Jutphaas. Dat betekende dat we niet 
mochten overblijven op school en dus 
lopen, vier keer anderhalve kilometer 
van huis naar school en terug. Je ging 
pas fietsen – al dan niet aangepast met 
houten blokken op de trappers – als je 
op een grote fiets kon. Pas in de zesde 
klas mocht je met de fiets naar school. 
Vakanties waren er niet bij – maar bij 
mooi weer (en dat was het altijd in mijn 
herinnering) gingen we naar zwembad 

de Liesbos. Ik heb het Kanaaleiland zien 
verrijzen. Daarvóór was het een grote 
vlakte – weilanden – enkele huisjes en 
boerderijen en vele slootjes waar ‘s win-
ters, als het gevroren had, volop werd 
geschaatst. Op een gegeven moment 
was het een grote zandvlakte en begon 
langzaam de wijk te herrijzen. In circa 
1962 kwam de brug naar Hoograven en 
dat was een vooruitgang, maar met de 
rust was het gedaan. Al met al heb ik 
goede herinneringen aan de Socrates-
laan uit die tijd. Heerlijk!

Thea Weber van Doorn
Montfoort
webervandoorn@hetnet.nl
-------------------------------------------------
Beerputlied
In de Bremstraat was een melkwinkel. 
Deze werd beheerd door de familie Van 
Drie. In de oorlog, rond 1943, was er 
plotseling grote consternatie, want de 
heer Van Drie had ‘s nachts een harde 

klap gehoord en in de straat zat een 
opening waar “wat uit stak”. Hij zei dat 
het een bom moest zijn. Groot alarm dus 
en de Duitse instanties werden gewaar-
schuwd. Uit het onderzoek dat verricht 
werd, kwam vast te staan dat het geen 
bom, maar een door de vorst omhoog 
gekomen beerput was. Enkele dagen la-
ter zongen veel mensen in de Bremstraat 
en omgeving het volgende liedje:
Komt mensen luister naar mijn lied
Wiedewiedewiet bom bom
Wat in de Bremstraat is geschied
Wiedes edeler bom bom
Een Britse bom van groot formaat
Die sloeg een krater in de straat
Gloria, bikt Ria
Wiedewiedewiet bom bom
Maar weldra ging van mond tot mond
Wiedewiedewiet bom bom
Het was geen bom maar een put stront
Dus mensen de moraal van t lied
Een Brit gooit zulke bommen niet
Gloria Viktoria
Wiedewiedewiet bom bom

Tim Timmerman
Dr. Struyckenstraat 170
Breda
-------------------------------------------------
Daalstraat
Vandaag weer enkele kranten gelezen 
van De Oud-Utrechter. Mijn dochter, 
die in het Rivierenwijk woont, brengt 
ze mee. Zelf woon ik al 41 jaar in 
IJsselstein. Geboren en genoten in 
Utrecht, Oude Daalstraat 21. Tegenover 
ons huis slager Rodenburg en op de 
hoek de heetwaterstokerij, voor drie 
cent een kleine emmer en vijf cent een 
grote emmer. Slager Kemp op de hoek 
Nieuwe Daalstraat. Bij de 1e Daalsedijk 
de jongensschool waar ik op woens-
dagmiddag gymnastiek kreeg van de 
gymnastiekvereniging Vlug en Lenig. 
Nog een gebeurtenis van vroeger.
Enkele dagen voor de Kerst gingen wij 
bij bakker Zomer op de hoek 1e Daal-
sedijk een bakblik halen voor vijftien of 
twintig cent. Mijn moeder maakte het 

beslag en dat ging later in de oven van 
de bakker. ‘s Morgens gingen wij dat 
brood gebakken ophalen. Wie weet nog 
wat van de paardenslager (De Bruin) 
uit de Daalstraat waar de paardenlap-
pen drie pond fl. 1,00 kostten? Ik ben 
nu 85 jaar.

Mevr. van Wezel
Maanlanderhof 19
IJsselstein
------------------------------------------------
Piccadilly
Als deels oud-Utrechter geniet ik altijd 
van de verhalen van uw lezers over de 
oude buurten in de stad. En dan denk 
ik vaak aan de belevenissen in de Dam-
straat waar ik woonde. Mijn vader had 
daar een sigarenwinkel, bekend onder 
de naam Piccadilly. Toen was het een 
gezellige winkelstraat, waar iedereen 
elkaar kende. TV was er nog niet, zodat 
voor de sportliefhebbers de uitslagen op 
schoolborden aan de gevel werden op-
geschreven. Elke zondagmiddag grote 
belangstelling en dus goede klandizie. 
Vooral als mijn vader verhinderd was 
en mijn vrouw, toen nog verloofde, op 
een hoge trap de uitslagen opschreef! 
Die uitslagen kregen we doorgebeld van 
bevriende collega’s. En men kan het 
commentaar indenken als er een telefo-
nische uitslag verkeerd verstaan was!
De mooiste tijd vond ik als er Jaarbeurs 
was. Braderie in de Damstraat en de Ka-
naalstraat, kermis langs de Vaartserijn. 
En dan op zaterdag een muziekkorps 
dat z’n rondjes draaide. Eén harmonie-
orkest is mij bijgebleven, dat kwam uit 
Culemborg. Daar was een trompettist 
bij en als die de Posthoorngalop blies 
op de kruising Damstraat/Kanaalstraat 
bleef iedereen staan en kwam er een 
enorm gejuich. Ja, die tijd is voorbij en 
komt nooit meer terug. Maar het is leuk 
om er af en toe over te lezen.

R.F. van Kolck
Johannes Huslaan 150
Hilversum
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16 jaar. Ik had drie jaar op de 1e Chris-
telijke Lagere Technische School in de 
Hengeveldstraat gezeten. De school 
lag aan de andere kant van de stad. Ik 
fietste er elke dag heen, vanuit de Bus-
ken Huetstraat, via de Vleutenseweg, 
Herenweg, Oudenoord en Willem van 
Noortstraat. Ik behaalde goede cijfers 
voor constructieleer, vaktekenen en 
technisch schetsen. Het handwerk tim-
meren en een klas later de machinale 
houtbewerking gingen mij minder goed 
af. Toch had ik voor timmeren een ze-
ven op mijn rapport. Bij leraar Beukers, 
bijgenaamd De Peuk (altijd met sigaar), 
maakte ik op de zolder van de school 
werkstukken waarvan de kwaliteit zo 
goed was, dat ze nog jaren gebruikt 
zijn. Zoals een aardappelschilbak en 
een schoenpoetsdoos. De huishoudtrap, 
die ik voor 7 gulden meenam voor 
mijn moeder, was tot 2005 bij ons thuis 
in gebruik. Beukers miste een paar 
vingers aan zijn handen. Dat maakte 
mij onzeker bij het werken met de 
houtbewerkingmachines. Na afloop van 
de les houtkrullen wegbrengen naar de 
bakker op de Blauwkapelseweg was 
plezieriger, want dan kregen we gebak!

Mijn klasgenoten waren geen lieverd-
jes. Toch had ik het er wel naar mijn 
zin. Het regime was streng. Als je te 
laat kwam, had je heel wat uit te leggen 
aan conciërge de heer Flantua. Als straf 
kon je de lange gang aanvegen. En 
als je de klas werd uitgestuurd, kon je 
direct naar directeur Treels. De school 
kampte met ruimtegebrek. We kregen 
les in dependances verspreid door de 
stad; het CBS-gebouw aan de Kromme 
Nieuwe Gracht; de schildersschool aan 
de Kievitstraat en het Bogermanshuis 
aan de Alexander Numankade. Fietsen 
van en naar de dependances was altijd 
feest. Ik wilde naar de uitgebreide tech-
nische school, maar zakte voor het 

toelatingsexamen. Mogelijk speelden 
onzekerheid en nervositeit in mijn 
opkomende pubertijd mij parten of 
was het te moeilijk voor mij. Daarna 
overwoog ik leraar tekenen te worden. 
Ik droomde er ook over als matroos 
naar zee te gaan. Of op mijn achttiende 
ontwikkelingswerk te gaan doen of 
timmeren in een werkkamp in India of 
Perzië. Vader zocht voor mij een baas. 
In augustus 1964 begon ik als leerling-
timmerman bij een aannemersbedrijf in 
de Celebesstraat.

Nico Jan Stijne
info@zowasutrecht.nl
www.zowasutrecht.nl

Eindejaarsklas

Buurtvereniging Bremstraat en Sering-
straat in 1946; een dagreisje voor de 
dames uit de buurt en de muziek ging 
ook mee, zie de man met de accordeon. 
De kinderen mochten tijdens de school-
vakantie eveneens een dag uit. 

De buurtvereniging van de Seringstraat 
is opgericht in 1938 en die van de 

Bremstraat in 1946. Misschien zijn er 
nog mensen die zichzelf herkennen op 
de foto’s. De wekelijkse bijdrage was 
twee cent voor kinderen en vijf voor 
volwassenen. De bus ging dan met de 
volwassen mensen naar Leersum waar 
een café-restaurant werd bezocht.

Twee trouwe lezers

Bremstraat

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570
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Om de herinneringen op te wekken, doe 
ik eerst een greep uit een aantal namen. 
Allereerst het onderwijzend personeel. 
Geheel links op de foto staande juf-
frouw Krol (vierde klas). Ik weet nog 
dat zij ook op 13 juli jarig was! Midden 
in de groep, eerst een dame die ik niet 
herken, dan naar links als eerste heer 
Kamerling (kl. 6), heer Baarspul (kl. 
5), heer Koolstra (kl. 7), heer Kopmels 
(hoofd van de school), juffrouw Gelder-
man (kl. 2), juffrouw Mulder (Mollie) 
de handwerkjuf en tot slot juffrouw Van 
der Beek (3e kl.). Voor de heer Kamer-
ling zit op de grond mijn jongere broer 
Kees. Nu 83 jaar en wonend in Austra-
lië. Helemaal achteraan, in het midden 
van de foto, ziet men op de achtergrond 
twee ramen. Daar precies tussenin staat 
mijn zuster Willy. Rechts naast haar zie 

je een klein koppie, dit is haar broertje 
Piet, ondergetekende van dit epistel!

Namen
Vervolgens een serie namen van deze 
opgroeiende jeugd: geheel rechts, de 
bovenste rij, dan de zesde naar links: 
mijn vriendje Arie Dekker, wonend in 
de Spiegelstraat, had zowaar een fiets 
(een doortrapper zonder rem!). Arie 
ging later naar de ambachtsschool en ik 
ging de trap op naar het mulo-gedeelte. 
Waarom zo uitgebreid over hem? Nu, 
wij ontmoetten elkaar later weer en 
werkten beiden in diverse autobedrij-
ven met als laatste werkgever tientallen 
jaren in de Kromhoutkazerne tot aan 
ons pensioen. In het zoekplaatje zijn 
verder te ontdekken Eddy Houtkruyer 
(zoon van boekhandel Hagens op het 

Brederodeplein), Rein Buitenhuis (zoon 
van de fietsenzaak in de Gansstraat), 
de dames Klein Bleumink (ook hun 
broer Jan), vriendje Gerrit Struik van 
de Croeselaan aardappelhandel (bij de 
spoorrails op deze laan). ‘s Woens-
dagsmiddags was ik daar te vinden! 
Alles opnoemen wordt te veel van het 
goede. Ik besluit met de naam Corrie 
Roest. Na haar overlijden, enkele jaren 
geleden, ontving ik van haar man deze 
foto die haar ouders in die tijd hadden 
gekocht.

Blijde boodschap
Nog een paar gebeurtenissen uit die 
tijd, een leuke en een minder leuke. 
De eerste was dat de lessen werden 
gestaakt in verband met de blijde 
boodschap dat Beatrix was geboren! En 

dan, in 1942, het feit dat de school in 
beslag werd genomen door de Duitse 
bezetter. Onze mulo-klas vond onder-
dak in een pand aan het begin van de 
Nieuwegracht. In de woning daarnaast 
stond een gecamoufleerde bunker van 
de Duitsers. Deze werd enkele jaren 
geleden afgebroken. In mijn venster-
bank ligt nog een stuk steen hiervan als 
curiositeit! 

En zo begonnen de schoolwandelingen 
vanuit Rivierenwijk richting Maliesin-
gel naar de Nieuwegracht. In tegen-
overgestelde richting kwamen ons dik-
wijls op hetzelfde tijdstip hoge NSB’ers 
tegemoet op weg naar hun hoofd-
kwartier op de Maliebaan. In stramme 
houding, gekleed in lange leren jassen. 
Hun houding deden wij vaak na, en dat 
ging een poosje goed, totdat er een (toe-
vallig) mij beetgreep en beval voor hen 
uit te lopen richting de Maliebaan. Aan-
gekomen op het hoofdkwartier werd ik 
in een kamertje uitgekafferd. Schooltas 

werd omgekeerd, agenda onderzocht 
en dan de straf: in een grote achtertuin 
vijftien keer hard rondlopen om de 
perken! Toen mocht de ‘crimineel’ weer 
naar school!

Ondergrond
Het beruchte gebouw wordt thans 
gebruikt voor de opvang van daklozen. 
Vorig jaar kon ik het niet laten daar 
nog eens naar binnen te lopen. Na mijn 
verhaal gedaan te hebben, heb ik na 
70 jaar nog even de tuin bezocht, werd 
ik prima ontvangen onder genot van 
een bak koffie! Terugkijkend op die 
schoolperiode die voor mij begon in 
1932 en eindigde in 1943 kan ik zeg-
gen: het was een goede ondergrond om 
de maatschappij in te gaan.

P. Biemond
Blankvoornstraat 27
3525 TK Utrecht

Deze foto is genomen rond 1935. Het is de eerste Da Costa School voor lager onderwijs en 
mulo aan het Brederodeplein. Op 1 september 1932 begon hier mijn schoolperiode. Alle zeven 
klassen van het lagere schoolgedeelte zijn hier vertegenwoordigd. Van mijn vierde klasgeno-
ten herken ik de meesten bij naam en toenaam.

De klassefoto van de Da Costaschool

XXXXXXXXXXXXXXXX

Hoesten en popmuziek

In 1978 ontstaan uit de begeleidingsband 
van zangeres Lenny Kuhr, bedreef de 
band als een van de eersten een genre dat 
later Nederpop ging heten. Braak had iets 
dat ontbrak bij de collega Nederpopbands 
zoals Toontje Lager, Doe Maar en het 
Goede Doel; sublieme vocalisten. De 
hoofdzanger van de band Theo Mackaay, 
ooit een verdienstelijk bokser nu een 
befaamd schilder en beeldhouwer, is in 
het gezegende bezit van een stem die de 
fraaie souplesse heeft van een slangen-
mens. De twee andere vocalisten van 
popgroep Braak, Cherry Wijdenbosch en 
Hans Kosterman, zongen ook allebei op 
eredivisieniveau. Hoe goed ze waren - en 
nog steeds zijn, want een enkele keer ge-
ven ze nog een reünieconcert - kun je zien 
en horen in een aflevering van het VPRO-
televisieprogramma Neon (aflevering 2, 
google ‘neon’ in combinatie met ‘braak’ 
en je vindt het op het internet).
Braak trad in oktober 1979 op in Tivoli 
aan de Oudegracht dat zojuist gekraakt 

was en Jules Deelder doet in die afleve-
ring van Neon verslag van die kraakactie. 
Hij houdt zijn mond als Braak speelt. 
Gelukkig maar, ik heb het nooit zo’n 
succes gevonden als presentatoren door 
de muziek heen babbelen. Het optreden 
van Braak is gefilmd vanaf de zijkant van 
het podium en aan de andere zijkant staat 
een handvol mensen, goed in beeld en be-
wonderend, op de muziek mee te wiegen. 
Mijn muzikale partner Henk Temming 
liet mij dit filmpje onlangs zien en na een 
kwartier wees hij me erop dat ik aan die 
zijkant stond. Van het een kwam het an-
der, want daarna viel mij weer op dat hij 
naast mij stond. Ik was totaal vergeten dat 
ik dat optreden meemaakte. Wat ik nog 
wel weet is dat Tivoli aan de Oudegracht 
gekraakt werd als gevolg van de door mij 
zeer gewaardeerde inzet van “Komitee 
Tivoli Tijdelijk”. In de loop van de jaren 
zeventig waren de plekken waar bands 
in Utrecht konden spelen stuk voor stuk 
gesloten. Met name amateurgezelschap-

pen en wat in die tijd undergroundbands 
genoemd werden, waren er het slachtoffer 
van. Daar was geen enkele speelplek in 
de stad meer voor. Komitee - zo werd dat 
toen gespeld - Tivoli Tijdelijk kraakte in 
1979 het houten Tivoli-gebouw op het 
Lepelenburg. Dat was leeg komen te staan 
en moest afgebroken worden, omdat Het 
Utrechts Symfonieorkest, dat er al zijn 
concerten gaf, verplicht werd in het nieu-
we muziekcentrum op Hoog Catharijne te 
gaan spelen. Dat Tivoli was een prachtige 
zaal met een fantastische akoestiek waar 
ruim 2500 mensen in konden. Midden in 
de foyer stond een volwassen boom die 
door het plafond heen mocht groeien. Het 
nationaal songfestival werd er nogal eens 
voor TV opgenomen. 

Een paar uur na de kraak trad Het Goede 
Doel, dat pas een jaar bestond, er voor 
wel duizend man op en kort daarna 
brandde Tivoli volledig af. De brand was 
aangestoken, maar wie de aansteker was, 

is tot op de dag van vandaag een raadsel. 
Popgroep Het Klein Orkest maakte na de 
immense fik het Tivoli-lied waarin het 
popbeleid van de gemeente Utrecht tot op 
de grond toe werd afgebrand. En waarin 
op rijm gezet is dat de gemeente met een 
beschuldigende vinger naar de krakers 
wees en Komitee Tivoli Tijdelijk absoluut 
zeker wist dat de gemeente het vuur had 
laten aansteken. Waarna in het lied de 
geestige conclusie getrokken wordt dat 
het Tivoli-gebouw hoogstwaarschijnlijk 
aan spontane zelfontbranding ten onder 
ging. De brand, droog hout wil wel fikken 
tenslotte, trok duizenden kijkers. De hitte 
van het vuur was zo intens dat de verf op 
auto’s die een paar honderd meter verder 
geparkeerd stonden er door ging bub-
belen. Ik heb die brand met eigen ogen 
gezien en herinner me nog dat er door de 
hitte en de rook honderden omstanders 
Uche Uche Uche deden.

Henk Westbroek

De eerste zin van het lied luidt: “Uche Uche uche uche uche uche, het stikt hier van de muggen”. 
De opvolgende zin doet voor de eerste niet onder: “Ieche ieche ieche ieche ieche, het stikt hier van 
de vliegen”. In 1973 werd dit lied onder de logische titel ‘’Uche Uche’’ een vette top tien hit voor 
het ensemble Vader Abraham en zijn Goede Zonen. Ook in Duitsland en Mexico werd het, vertaald 
vanzelfsprekend, een groot commercieel en artistiek succes. In 1978 bracht de Utrechtse groep 
Braak een lied op plaat uit dat ook zo heette. Met minder succes helaas. Het werd direct na uit-
komst geboycot door de Tros en de NCRV, omdat het rokershoestje er in bespot werd. Het spreekt 
vanzelf dat het een goed en geestig lied is. Braak was namelijk een sublieme popband.

- Theo Mackaay van de popgroep Braak 
en op achtergrond jongen met bril: Henk 

Westbroek Fotostill uit Neon, 
oktober 1979 -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

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

Stad naar mijn Hart

Het theatergezelschap de Utrechtse 
Spelen heeft afgelopen zomer met de 
opera Orfeo ed Euridice heel wat 
harten geraakt. De opera, gebaseerd 
op het verhaal van Orpheus uit de 
Griekse mythologie, speelt zich af op, 
in en onder het water van de vijver 
van Paleis Soestdijk. RTV Utrecht 
zendt het spektakel uit op tv. 
Te zien op zondag 26 augustus om 
14.00 uur en om 22.00 uur.

DocU: Slot Zuylen

U Vandaag

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.

Orfeo ed Euridice

Vanaf zaterdag 1 september

In Stad naar mijn Hart vertellen bekende én 
onbekende Utrechters over hun speciale en 
persoonlijke plek in de stad Utrecht. Dat kan 
een bankje in een park zijn, een graf of een 
huis waar ze ooit hebben gewoond. Stad naar 
mijn Hart is 4 weken lang elke zaterdag te zien 
vanaf 7.15 uur. Alle uitzendingen uit de serie 
zijn terug te zien via onze website: 
www.rtvutrecht.nl/stadnaarmijnhart. 

Zondag 26 augustus

Lucile A.C. barones van Tuyll van Serooskerken 
vertelt over het leven en werken op en rond 
Slot Zuylen. Ze vertelt over haar jeugd in de 
jaren 50, haar grootouders en over tuinbaas 
meneer Dekker en zijn vrouw. Zondag 26 
augustus te zien en vanaf 7.15 uur en daarna 
ieder uur opnieuw (uitgezonderd van 14.00 - 
16.00 uur en 22.00 - 24.00 uur).

Elke dag op RTV Utrecht

U Vandaag is het regionale nieuwsmagazine 
van RTV Utrecht, met ieder uur actueel nieuws 
uit de provincie. Elke dag vanaf 7.00 uur. 
's Avonds biedt U Vandaag naast nieuws ook 
achtergronden doormiddel van reportages en 
interessante gasten. Ook voor het landelijke 
nieuws zit u goed bij RTV Utrecht. Overdag 
zenden we elke uur voorafgaand aan 
U Vandaag het NOS-journaal uit.

DocU: Slot Zuylen
Zondag 26 augustus

Lucile A.C. barones van Tuyll van Serooskerken 
vertelt over het leven en werken op en rond 
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UITVAARTZORGUITVAARTZORGPCB
Donaudreef 25 · 3561 EL Utrecht
Telefoon [030] 262 22 44 (24/7)

David van de Waal
Elly Bakker · Liesbeth Kramer
Peter van Bennekom
Connie Grootvelt

www.pcbuitvaartzorg.nl

Telefoon [030] 262 22 44 (24/7)

  Lokaal 
betrokken

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 * interieuradviseur/stylist 
* optimale service, garantie en kwaliteit.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij DREWES

Amsterdamsestraatweg 123, Utrecht, 
Tel. 030- 23.10.180
Alle bestellingen binnen twee weken klaar!

GEEF UW MEUBELS EEN TWEEDE KANS!

Wij bestaan 
dit jaar 80 jaar!!

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.

Wat zou hij hier van 
genoten hebben...

Midden in wat Drenthe u biedt!

Voor de beste vangstresultaten
tijdens uw  visvakantie!

Gagelmaat 4

9431 KT WESTERBORK

T 0593-332641

I www.timmerholt.nl

E info@timmerholt.nl

Het vakantieverblijf dat bij u past!

Altijd 
vroegboekkorting

 van 20%



Eigenaar Erik Pijper (72) vertelt 
dat de contacten met de klanten erg 
inspirerend zijn voor hem en zijn 
personeel. “Ik wilde vroeger graag 
leraar worden om kennis over te dra-
gen. Maar dat kan in deze winkel ook, 
want dat doen we de hele dag door. 
Mijn drie vaste medewerkers werken 
al heel lang bij mij. De oudste, Jan, al 
42 jaar. We merken hoeveel behoefte 
er is aan goede informatie. Die krijg 
je niet bij de grote ketens.” 
Er zijn de laatste jaren veel ijzer-
winkels uit de Utrechtse binnenstad 
verdwenen. Schumacher, Lekkerker-
ker, Koenders en sinds februari dit 
jaar Van Veenendaal. “Wij behoren 
tot de laatst overgeblevenen. Mijn 
opvolging is al geregeld, want mijn 
dochter Rietje (44) zal mij opvolgen. 
We werken al samen en in feite heeft 
ze al zeggenschap. We hebben een 
drukke binnenstadswinkel met vrijwel 
allemaal particuliere klanten. Vroeger 
waren het vooral aannemers. Er 

komen ook veel toeristen. Daarvoor 
verkopen we speciaal tulpenbollen en 
zaden.”

Nieuwkoop
Erik Pijper werkt vanaf 1960 in de 
winkel. IJzerhandel W. Pijper is sinds 
1921 gevestigd aan de Oudegracht 
120. “Mijn opa Willem had een win-
kel in Nieuwkoop, maar wilde daar 
weg vanwege de ongezonde vochtige 
omgeving. Veel van zijn kinderen 
stierven op jonge leeftijd door long-
ziekten. Hij verhuisde naar Katwijk 
en later naar Doorn voor gezondere 
lucht. Het hielp niet. Vier van zijn 
zeven kinderen stierven jong. Uitein-
delijk kwam hij met zijn gezin in dit 
pand aan de Oudegracht terecht.”
Pijper heeft nog oude administratie-
boekjes. “Ik heb daarin gezien dat 
opa Willem zelf altijd op pad ging om 
ijzerwaren aan de man te brengen. Je 
kunt zien dat het vaak niet goed ging 
en hij veel onder de inkoopprijs moest 

verkopen. Een risicovolle tijd met 
armoede voor het gezin. Hij vertelde 
mij met pretoogjes wel verhalen over 
die tijd. Op foto’s van hem zie je dat 

het vroeger een mooie man was. Hij 
moet een charmeur geweest zijn, want 
als hij met zijn hondenkar bij klanten 
aan de deur kwam, werd hij meestal 
binnen uitgenodigd. Jonge meisjes 
lokten hem dan weer naar buiten door 
zijn hond te stangen.”

Langs de deur
De winkel op de Oudegracht ging 
later goed lopen. “Opa Willem heeft 
na bijna 20 jaar de zaak in het eerste 
oorlogsjaar overgedaan aan mijn 
vader Piet. Tot zijn plotselinge dood 
op 82-jarige leeftijd in 1956 heeft 
opa actief meegewerkt. Hij is in het 
harnas gestorven. Voor mij was het 
geen vraag of ik als oudste zoon de 
winkel zou overnemen. Als klein kind 
werkte ik al mee onder bezielende 
leiding van mijn opa en mijn vader. 
Op 12-jarige leeftijd had ik een kistje 
getimmerd met een draagband. Daar 
ging ik actief spullen mee verkopen 
bij kennissen en op straat. Het geld 

dat ik daarmee verdiende, droeg ik 
allemaal thuis af. Nu alweer 52 jaar 
geleden heb ik de zaak van mijn vader 
overgenomen en verder uitgebouwd.”
Oudere klanten van ijzerhandel Pijper 
herinneren zich ongetwijfeld de 
markante verkoper Jos. “Dat was een 
heel aparte man die in 1954 bij ons 
als verkoper was begonnen en tot zijn 
dood in 1991 is gebleven. Jos praatte 
de hele dag door. Hij had een heel 
speciaal contact met de klanten. Die 
kwamen hier naartoe soms alleen al 
voor zijn grappen en grollen. Iedereen 
had de grootste schik. Mensen die 
serieus of chagrijnig de winkel bin-
nenkwamen, gingen er gegarandeerd 
weer vrolijk uit. Jos zorgde er zelf 
wel voor dat hij niets te kort kwam. 
Als vrouwen boodschappen gedaan 
hadden en met een volle tas in de 
zaak stonden, wist Jos ze wel te ver-
leiden tot het uitdelen van koeken en 
dergelijke. Een hele prestatie in een 
tijd waarin het geld mensen niet op de 
rug groeide.”

Traditie
Het interieur van de winkel straalt 
traditie uit. Achter de lange toon-
bank staat een grote, wat verweerde, 
wandvullende bruine ladekast waarin 
alle maten schroefjes en vele kleine 
artikelen zitten. De hele dag door 
schuiven de verkopers de laden in en 
uit en wordt de inhoud op de toon-
bank uitgestald tot de klant zijn keuze 
heeft gedaan. “Die kast stamt nog 
van ruim voor 1921. Mijn opa heeft 
de kast tweedehands gekocht toen 
hij deze winkel ging inrichten. Een 
voorbeeld van zuinigheid. Niets wordt 
hier over de balk gegooid. Als we 
100 euro hebben verdiend, zet ik er 
35 euro van weg voor een fi nanciële 
zekerheid. Zo hoef je nooit naar de 
bank voor een lening. Voor mij is dat 
van groot belang. Als mijn dochter 
de zaak helemaal heeft overgenomen, 
kan ze zelf haar eigen stempel druk-
ken en veranderen wat ze nodig acht. 
Ik zal in ieder geval een goedlopende 
en fi nancieel gezonde zaak achterla-
ten. IJzerhandel W. Pijper zal wat mij 
betreft nog decennia lang in Utrecht 
zijn klanten bedienen.”

- Piet Pijper (rechts), vader van Erik. Op een foto uit 1952 Foto familie Pijper -
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Je kunt er nog schroeven en vele andere kleine artikelen per stuk kopen. Ze worden uit een grote 
ladekast met verweerde schuifvakjes gehaald, op de toonbank uitgestald en daar geteld. Het verkopend 
personeel neemt de tijd om klanten uitgebreid te informeren en zoveel mogelijk van dienst te zijn. Een 
echte ouderwetse dienstverlening. Klanten verlaten de winkel met de bestelde artikelen en de nodige 
informatie. Die krijgen ze uitgebreid, ook al kost wat ze gekocht hebben maar een paar centen.

Pijper, de 
laatste zelfstandige 
ijzerhandel van Utrecht

- Erik Pijper Foto Jan Jansen -

Pijper: een winkel in ijzerwaren en gereedschappen aan de Oudegracht 120 met een unieke uitstraling van ruim negentig jaar (familie-)traditie.
Interview door Jan Jansen

- Erik Pijper Foto Jan Jansen -

Pijper: een winkel in ijzerwaren en gereedschappen aan de Oudegracht 120 met een unieke uitstraling van ruim negentig jaar (familie-)traditie.

- De zaak W. Pijper aan de Oudegracht -
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•   Wilt u zelf bepalen wie wat van u erft
•   Wilt u dat uw wensen na uw overlijden
 nauwgezet worden uitgevoerd
Dan zult u een testament moeten maken en
een executeur benoemen.

Heeft u alles 
al goed geregeld?
Door de vergrijzing 
komt het steeds vaker
voor dat de al 
benoemde executeur 
zijn taak niet meer wil 
of kan vervullen. De 
hoeveelheid werk en 
organisatie vormen een grote fysieke
en emotionele belasting.

U bent executeur en is het te veel voor u?
Wij kunnen van u (een deel van) de werk-
zaamheden overnemen en u bijstaan met het
uitvoeren van uw taken.
Katerina Jirka (ruim 15 jaar actief in de Boedel-
ZorgDrager) en mr. Willemien Stoop (v/h
kandidaat-notaris) hebben jarenlange prakti-
scheervaring. Samen zorgen wij voor een
onberispelijke uitvoering van uw laatste wil.

Goed geregeld 
en naar uw 
wens uitgevoerd
Door een deskundige 
buitenstaander als
executeur te benoe-
men kiest u voor 
een onpartijdige en 
zekere oplossing.

Wilt u hierover meer weten, wilt u een
onafhankelijk advies bel of mail ons:
070 3061696 010 484 0 999
020 419 24 29 035 538 66 66
www.boedelzorgdrager.nl
info@boedelzorgdrager.nl

Tijdig nalatenschap regelen
Nadenken over de eigen nalatenschap doet 
niemand graag. Maar u bent wel iemand die 
alles goed geregeld wilt achterlaten en onenig-
heid wilt voorkomen.

mr. Willemien Stoop

Katerina Jirka

De BoedelZorgDrager
Executeurschap, kleine verhuizing, ontruiming woning

Niasstraat 1
(ingang Vleutenseweg naast de Jaffa Villa)
3531 WR Utrecht • Tel.: 030 - 850 67 06  

E-mail: info@bontour.nl

VakantieReischeque.nlBontour.nl

Neem contact met ons op! 030 - 850 67 06

Mocht u niet in de gelegeheid zijn ons 
te bezoeken, wij komen ook bij u thuis!

Het Alzheimer Cafe is een gratis en 
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor 

mensen met dementie, hun mantelzorgers 
en andere belangstellenden. 

Aanmelden is niet nodig. 

Dinsdag 28 augustus:  
Opening nieuw Café
Leven met dementie 

Alzheimer Café Binnenstad Utrecht
Lange Smeestraat 40, Utrecht
 
Van 18.30 tot 21.00 uur 
Informatie: 06 - 22511416 

Woensdag 5 september:
Wat is dementie?
Wat zijn de verschijnselen?

Alzheimer Café Theehuis Voorhoeve
Goedhartlaan 3, Utrecht

Van 17.30 tot 20.00 uur 
Informatie 030 - 2953869

Agenda

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

Met een vrijwillige netwerkcoach zet u eerst 
op een rijtje wat uw wensen zijn. Voelt u zich 
alleen?  Misschien zijn er in uw kennis-
senkring mensen die u weer eens op kunt 
zoeken. Als dat niet zo is, bekijkt u samen 
met uw coach waar u nieuwe contacten kunt 
opdoen. Daarbij is ook ruimte om te praten 
over de manier waarop u dat doet. Veel 
mensen vinden het bijvoorbeeld lastig om 
zichzelf te presenteren of om voor zichzelf 
op te komen. Een netwerkcoach helpt u 

hierbij.  Het kan ook zijn dat u niet zozeer 
behoefte hebt aan meer aanspraak, maar wel 
graag een actiever leven wilt leiden. Wat 
vindt u leuk om te doen of welke hobby wil u 
graag weer oppakken? 

Als eenmaal duidelijk is wat u wilt veran-
deren in uw leven, maakt u samen met uw 
coach een plan dat u stapsgewijs uitvoert. 
Heel belangrijk: in het hele proces bent u 
de baas. Als u ergens niet aan toe bent, dan 

gebeurt het gewoon niet. Mevrouw Zandkuijl 
uit Utrecht gunde zichzelf vorig jaar een 
netwerkcoach. Ze heeft er geen spijt van. ‘De 
gesprekken met mijn coach Ellen hebben 
mij echt goed gedaan. Alleen is maar alleen. 
Mijn leven is nu veel leuker.’  

Bent u niet tevreden over uw leven, maar 
vindt u het moeilijk om over de drempel te 
stappen? Vaak is net dat ene duwtje in de rug 
genoeg om een impasse te doorbreken. 

Ziet u minder mensen dan u eigenlijk zou willen? 
Of wilt u wat actiever worden  maar lukt het u niet om de eerste stap te zetten? 
Misschien is een netwerkcoach dan wat voor u!

Stap voor stap een leuker leven 

Voor meer informatie over de (gratis) begeleiding van een net-
werkcoach kunt u terecht bij Ilja Rodermans,  
tel. 030-2361759 of 06-20800984 (dinsdag, donderdag en vrijdag 
tijdens kantooruren). Of kijk even op www.stichtingstade.nl onder 
Algemene Hulpdienst. 

WIJ KOPEN ALLE SOORTEN EDELMETALEN

www.dehollandsegoudinkoper.nl

DE HOLLANDSE
GOUDINKOPER

KOERS

BEDRAG

H
O
O
G
S
T
E

GOUD
ZILVER

PLATINA

UTRECHT:  AMSTERDAMSESTRAATWEG 72  030-2040558

Voor eerlijk advies en

 altijd een  prijs moet

 u bij De Hollandse 

zijn.

goud

gouden

Goudinkoper €
Altijd direct

Narda Delhaas
030 - 251 98 42
dag en nacht bereikbaar

www.amentiuitvaartverzorging.nl

Drususlaan 18 - De Meern

“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,-) vanaf € 2.990,-
Tel. (030) 600 02 70 dag & nacht

Kantoor: Noorwegenlaan 4, 3402 TC IJsselstein
www.uitvaartzorgdenhartog.nl
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w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    
T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-
ker tot rust te komen in het mooiste stukje 
van Nederland.

Zomerse midweekarrangement 
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...
-  Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension)  -

Overnachten in stijl... Overnachten in stijl... 
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Financieel interessanter is dat, als een 
verzorgde overlijdt, er in de erfbelasting 
voordelen zijn voor mantelzorgers in de 
eerste (bloed)graad die bij de overle-
den persoon inwonen. Bijvoorbeeld 
een thuiswonend kind, dat zijn ouder 
verzorgde en het extraatje voor de man-
telzorg jaarlijks krijgt. Normaal heeft 
een kind recht op een vrijstelling op de 
erfbelasting tot een bedrag van €19.114. 
Maar als mantelzorger heeft het kind 
recht op hetzelfde bedrag dat geldt voor 
de huwelijkspartner van de overledene, 
namelijk €603.600. Dat scheelt een slok 
op een borrel.

Het komt niet vaak voor, maar het is 
natuurlijk ook mogelijk dat een zoon 
of dochter overlijdt en dat de ouder de 
mantelzorger was. In dat geval heeft 
ook de ouder recht op de vrijstelling van 
€603.600.
Vaak weten de betrokken erfgenamen 
niet dat ze dit erfrechtvoordeel kunnen 

krijgen, meldt de Vereniging van Estate 
Planners in het Notariaat. Hierover heeft 
het CDA kamervragen gesteld, omdat de 
overheid onvoldoende voorlichting zou 
geven. Daarom doet deze ouderenkrant 
het maar, want in veel gevallen is er een 
oudere lezer bij betrokken.

Voordragen
Eerst iets over het ‘mantelzorgcompli-
ment’ van 200 euro per jaar als blijk van 
waardering, te betalen door de SVB. 
Volgens de Rijksoverheid zijn er ruim 
2,6 miljoen Nederlanders, die gedurende 
langere tijd intensief voor hun zieke 
familieleden of vrienden zorgen. Naar 
schatting is vorig jaar aan bijna 400.000 
mantelzorgers het compliment van 200 
euro uitgekeerd.

De verzorgde persoon kan een mantel-
zorger voordragen voor het belasting-
vrije fooitje dat ook geen nadelige 
invloed heeft op eventuele uitkering, 

salaris uit PGB, zorgtoeslag of huurtoe-
slag. Tot zover lijkt het ons duidelijk. 
Maar toch komt er heel wat voor kijken 
om voor de vergoeding in aanmerking 
te komen. De verzorgde persoon (of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger) moet het 
compliment aanvragen. Ook nabe-
staanden van de zorgvrager kunnen een 
mantelzorger voordragen voor de 200 
euro. Per kalenderjaar mag er slechts 
één compliment aan een mantelzorger 
gegeven worden.

De voorwaarden zijn niet gering:
• de zorgvrager moet een indicatie heb-
ben voor AWBZ-zorg aan huis, afgege-
ven door het CIZ (Centrum Indicatiestel-
ling Zorg) of Bureau Jeugdzorg.

• de indicatie moet voor minimaal 53 
weken (371 dagen) zijn afgegeven.
Pas na het eerste jaar van toekenning 
gaat het wat gemakkelijker. Voor alle 
duidelijkheid: zit een persoon in een 

tehuis of centrum, of staat het op een 
wachtlijst, dan kan er geen mantelzorg-
compliment worden gegeven.

Almanak
Nu nog even over de erfrechtelijke kant 
van de zaak. We hebben het hiervoor zo 
eenvoudig mogelijk proberen weer te ge-
ven. In de Schenken & Erven Almanak 
van Elsevier Fiscaal staat dat er soms 
toch sprake is van ‘partnerschap’ voor 
bloedverwanten in de eerste graad:

“Een bloedverwant in de eerste graad is 
een kind of een ouder van de erfl ater. Als 
deze bloedverwant met de erfl ater een 

huishouding heeft gevoerd, die voldoet 
aan de eisen voor ongehuwd samen-
wonenden, dan kan deze bloedverwant 
voor de Successiewet toch partnerschap 
claimen.”

Ze moeten dan wel het mantelzorgcom-
pliment hebben gekregen. De partner-
regeling voor mantelzorgers geldt zowel 
voor het kind dat mantelzorg verleende 
aan zijn ouder, als voor de ouder die 
mantelzorg verleende aan zijn kind.

Meer informatie en aanvragen bij de 
SVB: www.svb.nl of telefonisch op uw 
regionale kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar 79 miljoen euro uitgekeerd aan zogenoemde 
mantelzorgcomplimenten: een belastingvrije symbolische vergoeding van 200 euro per jaar voor 
vrijwillige hulp aan een thuiswonende persoon met een AWBZ-indicatie. Voor het lopende jaar ver-
wacht de SVB een toename in de uitgaven naar 84 miljoen euro.

Over een belastingvrij ‘fooitje’ van de overheid aan mantelzorgers is de laatste tijd nogal wat publiciteit geweest. Er zijn daarover zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer. Toch komt er heel wat 
voor kijken om een mantelzorger het geschenk van 200 euro te bezorgen. Tijd voor een uiteenzetting.

Fooitje, maar ook ruim erfrecht voor mantelzorgers

Erf- en schenkingsrecht

Executeur wil nog niet 
uitbetalen
Hoelang mag een executeur-testamentair 
erover doen om tot uitbetaling over te 
gaan? Hij wil namelijk niet betalen. Hij 
is benoemd door een notaris. Er zijn géén 
schulden en er hoeft niets verkocht te 
worden. Wat moet ik doen?

Een executeur – zoals die tegenwoordig 
heet – is te benoemen door een uiterste 
wilsbeschikking (testament). Een testa-
ment wordt opgevraagd door een notaris 
die het vervolgens aan de executeur 
(uitvoerder van de nalatenschap) geeft. 
Meestal wordt een executeur aangesteld 
om een nalatenschap doeltreffend en snel 
te regelen. Gezien uw opmerkingen zijn 
er twee mogelijkheden: of de afwikke-
ling is heel ingewikkeld waardoor die erg 
lang duurt of er is niets meer over. U moet 
overigens wel periodiek (schriftelijk) op 
de hoogte worden gesteld van de stand 
van zaken en de cijferonderbouwing 
(baten en lasten). Tenminste als u offi cieel 
erfgenaam bent. 

Stel u op de hoogte waarom de nalaten-
schap – die, omdat er geen schulden en 
vastgoed in het spel zijn, vrij eenvoudig af 
te handelen lijkt - nog niet is uitgevoerd. 
Pas als u ervan overtuigd bent dat er 

fraude in het spel is en daarvoor bewijzen 
hebt, moet u (dure) juridische stappen 
overwegen. Aan een benoeming van een 
executeur zitten vele haken en ogen. In no-
tariële naslagwerken vergt de regelgeving 
daarover vele pagina’s. Het voert te ver 
om u daarvan hier op de hoogte te stellen.

Vader wil geen hogere 
begrafenispolis
Mijn oude vader heeft een begrafenispolis, 
die waarschijnlijk veel te laag is om zijn 
uitvaartkosten te vergoeden. Ik heb hem al 
meerdere keren gevraagd de uitvaartpolis 
te verhogen, maar dat doet hij niet, omdat 
hij het zonde van het geld vindt. Hij woont 
al bijna 20 jaar bij zijn vriendin zonder 
offi cieel partnerschap. Stel dat mijn vader 
overlijdt. Voor het verzekerde bedrag kan 
hij niet begraven worden. Dus neem ik aan 
dat de begrafenisondernemer of gemeente 
mij en mijn zus, die ik al jaren niet heb ge-
zien, verantwoordelijk stelt voor de kosten. 
Ik heb een spaarpot, maar ben niet van 
plan zijn begrafenis te betalen. Zo goed 
gaan we nou ook weer niet met elkaar om. 
Ik heb sinds een paar maanden, na jaren, 
weer een beetje contact met hem. Wat 
gebeurt er als hij overlijdt?

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Zijn 
vriendin, met wie hij samenwoont, weet 
heus wel hoe de vork in de steek zit als hij 
overlijdt. Voor het geval u bang bent voor 

de schulden (zoals de extra kosten voor de 
uitvaart) op te draaien, kunt u, zodra hij 
is overleden, de nalatenschap zogenoemd 
benefi ciair aanvaarden. 

Dat wil zeggen eerst de boedelbeschrij-
ving krijgen, waarna het u duidelijk wordt 
of er schulden resteren. Vervolgens kunt 
u - ook bij de rechtbank - de nalatenschap 
afwijzen. Erg belangrijk voor u wordt ook 
wie de afwikkeling van het overlijden 
van uw vader doet. Hij of zij kan u al vrij 
snel vertellen, hoe de fi nanciële situatie 
van uw vader op dat moment er voorstaat. 
Doet men dat niet, dan komt dat verdacht 
over en is het zeker zaak bij de rechtbank 
‘benefi ciaire aanvaarding’ aan te vragen. 
Dat kost niet zoveel (114 euro). De afwik-
keling van uw vaders overlijden heeft ook 
wettelijke verplichtingen ten opzichte van 
alle erfgenamen. Dus: het is gewoon een 
kwestie van afwachten totdat u hoort dat 
uw vader is overleden.

Financiële zaken

Pas én pincode 
op vakantie gestolen
Tijdens vakantie heeft iemand mijn 
pincode achterhaald en vervolgens mij 
mijn pas ontfutseld. Hij heeft daarmee een 
bedrag gepind. Ik heb de kaart geblok-
keerd. Wanneer de bank niet van plan is 
de schade te herstellen of het af te willen 

handelen met een lager bedrag, welke mo-
gelijkheden zijn er om hiertegen bezwaar 
aan te tekenen?

Dat is dus een situatie waar elke bank voor 
waarschuwt. Bewaar altijd uw pincode los 
van uw bankpas, zodat u alléén de code 
kent. De bank vergoedt alleen de schade 
als u duidelijk kunt aantonen dat u niet 
nalatig bent geweest, zoals bijvoorbeeld 
bij het beruchte ‘skimmen’. Op uw 
vakantieadres had u voorts bij de politie 
aangifte moeten doen van diefstal, maar 
dat lijkt ons in dit geval ook onvoldoende. 
Pas als er een hele goede verklaring is dat 
uw bankpas en pincode zijn gestolen, dan 
maakt u misschien een kans. Bijvoorbeeld 
als ook anderen bij hetzelfde pinapparaat 
zijn benadeeld. Als u het oneens bent 
met de beslissing van de bank om u géén 
schadevergoeding te geven, kunt u nog 
naar de geschillencommissie bankzaken, 
maar ook daar worden veruit de meeste 
klachten afgewezen. Ga ook goed na of 
niet heel toevallig een bekende of familie 
‘stiekem’ van de door u in een onbewaakt 
moment prijsgegeven pincode misbruik 
heeft gemaakt. Ook dan bent u zelf verant-
woordelijk.

Rekening overleden 
moeder opzeggen
In 1996 is onze moeder overleden. Mijn 
broer had een en/of rekening met haar bij 

de ‘giro’. Nu is dat ING. Deze rekening 
willen wij opzeggen. Dat schijnt niet een-
voudig te zijn, want we moeten papieren 
van een notaris overleggen. Dat kost ons 
veel te veel geld. Nu zitten we met een 
rekening waar niemand iets mee doet. Ja 
soms storten we een euro erop, anders 
staan we ook nog in het rood. Ik vind dit 
toch een belachelijke situatie. Misschien 
heeft u een idee wat we hieraan kunnen 
doen?

Neem hierover contact op met ING. De 
rekening had natuurlijk al in 1996 of het 
jaar daarna opgeheven moeten worden. Nu 
het zo lang terug is, zal ING ook niet zo 
moeilijk meer doen over allerlei offi ciële 
documenten (zoals een Verklaring van 
Erfrecht). Mogelijk kunt u al volstaan met 
de overlijdenskaart of een uittreksel uit het 
bevolkingsregister (kosten per gemeente 
verschillend, maar ook niet meer dan 15 
euro) dat uw moeder is overleden. Maar 
nogmaals: leg de kwestie voor aan ING. 
Misschien dat men u nog vraagt of u na-
mens alle erfgenamen handelt. Overigens 
kan uw broer, als hij nog mederekening-
houder is, ook wijziging aanvragen van 
de tenaamstelling. Daarvoor zijn ook 
procedures, maar ook die vallen reuze 
mee. Mensen laten zaken vaak teveel op 
z’n beloop. Hulplijn ING: 058 234 00 33.
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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@deoud-utrechter.nl of naar Postbus 615, 3500 AP Utrecht. 
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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-- Er op uit   Kalender --
Informatiebijeenkomst vrijwillig levenseinde
Dinsdag 4 september houdt de Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening samen met de ANBO-
Gewest Utrecht, KBO Maarssen, PCOB Maarssen en de FNV Lokaal afdeling Stichtse Vecht een informa-
tiebijeenkomst ‘Vrijwillig levenseinde’. Mevrouw Schoonderbeek zal namens de NVVE een lezing houden 
met als onderwerp “Mogelijke keuzes aan het einde van het leven”. Het programma begint om 10.00 uur. 
Toegang is gratis. Aanmelden kan tot en met 31 augustus. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met 
SWMD, telefoon 0346-290710

Jan Rodrigo, schilder van het menselijk gebaar
Als een kunstschilder niet meer schildert en niet 
meer exposeert, dreigt vergetelheid. Rond de 
Utrechtse schilder Jan Rodrigo (1921) is het al enige 
jaren stil. 

Onterecht en jammer, want zijn werk mag gezien worden. Daar heeft 
Marcel Gieling, kunsthandelaar in Utrecht, nu iets aan gedaan. Hij 
heeft een biografi e over Rodrigo geschreven die donderdag 4 oktober 
om 16.30 uur bij KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur in de Pieter-
straat 3, ten doop wordt gehouden.

Dit gaat gepaard met een expositie van drie dagen van een belangrijk 
deel van Rodrigo’s schilderijen en tekeningen, waarin de mens cen-
traal staat. Openingstijden: donderdag 4 okt. van 16.30 uur tot 21.00 
uur. Vr/Za/Zo 13.00 tot 18.00 uur. Na 7 oktober zijn de schilderijen te 
zien bij kunsthandel Marcel Gieling in de Schoutenstraat 21 Utrecht.

Het Utrechts Mosselfestival
Het wordt al een echte traditie. Voor de tweede keer organise-
ren de cafés Zocher, de Potdeksel, de Stad en Tilt! samen het 
Utrechts Mosselfestival. Zondag 26 augustus vanaf 12.00 u zal 
het Zocherpark, tegenover de cafés, weer bol staan van gezel-
ligheid. Verse Zeeuwse mosselen, biologisch bier en verfris-
sende wijntjes zijn de ingrediënten voor een mooie dag. Om 
14.00 u zal de Utrechtse schrijver Jerry Goossens deze editie 
offi cieel openen. De toegang is gratis. Een portie gekookte mos-
selen kost 3,50 euro.

Aangepast sporten in Utrecht
In september is het in de provincie Utrecht de Maand van het Aangepast Sporten 
(MAS). Mensen met een beperking kunnen kennismaken met allerlei activiteiten 
en ook mensen zonder beperking zijn van harte uitgenodigd om aangepast spor-
ten te ervaren. 

Op www.sportutrecht.nl (agenda, 5 september) staat meer informatie, waaronder een kalender met alle 
activiteiten die er deze maand te doen zijn. Deze wordt de komende maanden aangevuld.
Op 5 september is de aftrap van de Maand van het Aangepast Sporten in revalidatiecentrum De Hoogstraat 
in Utrecht in aanwezigheid van wethouder sport Rinda den Besten. Er zijn verschillende sporten te zien en te 
doen. Ook kunnen mensen langskomen voor een sportadvies op maat en is het mogelijk een fi ttest te doen. 
Vereniging Sport Utrecht geeft informatie over het sportaanbod bij de Utrechtse sportverenigingen.
Voor meer informatie over aangepast sporten kan contact worden opgenomen met Els Duijn van de Hoog-
straat via telefoon (030) 256 13 73 of e-mail: e.duijn@dehoogstraat.nl.

Ontdek de geheimen van Utrecht
Wat: Cursus ‘Leer mij Utrecht kennen’ aangeboden door Gilde Utrecht. Voor iedereen die meer wil weten 
over de geschiedenis en ontwikkeling van de stad Utrecht. Wanneer: zaterdag 29 september, 6, 13 en 27 ok-
tober, 3 en 10 november van 10.00 – 12.30 uur. Waar: In de binnenstad van Utrecht en 1x in Leidsche Rijn. 
Plaatsen van samenkomst hoort u bij aanmelding. Informatie: www.gildeutrecht.nl of tel. 030- 2343252 of 
per e-mail met vermelding van uw telefoonnummer aan post@gildeutrecht.nl. Kosten € 60, - p.p. incl. koffi e

Gerrit Pieterszn, 
de andere Sweelinck, 
in Catharijneconvent

Festival Oude Muziek Utrecht organiseert dit jaar 
van 24 augustus tot en met 2 september het 
jaarlijkse muziekfestival met als extra feestelijke 
gebeurtenis de viering van de 450e geboortedag van 
de componist Jan Pieterszn Sweelinck. Het Museum 
Catharijneconvent grijpt die gelegenheid aan om niet 
alleen hem, maar ook zijn broer Gerrit, de schilder, 
in de schijnwerpers te zetten. Gerrit Pieterszn was 
de jongere broer van de beroemde componist. Hij 
behoorde rond 1600 tot de belangrijkste schilders 
van Amsterdam.

22 augustus

Jaarmarkt winkelcentrum Het Rond!

Op woensdag 22 augustus a.s. organiseert Star Promotions in 
samenwerking met de ondernemers een gezellige jaarmarkt in 
winkelcentrum Het Rond. 
Tussen 12:00 tot 21:00 uur kunt u zich laten verrassen door 
het brede assortiment over ruim 100 kramen op het plein en 
in de winkelstraten. Hierbij moet u denken aan o.a. kleding, 
modeaccessoires, drogisterij-artikelen, huishoudelijke artikelen, 
versproducten, speelgoed en boeken.  Bij de start van het nieuwe 
schooljaar,  hebben de winkels in hun kramen vele interessante 
aanbiedingen voor kinderen en volwassenen. Ook voor een lekkere versnapering kunt u terecht op de 
jaarmarkt. Winkelcentrum Het Rond is prima bereikbaar met de trein. Het winkelcentrum ligt naast het 
NS Station Houten. Als u met de auto komt is er twee uur gratis parkeren in de parkeergarages Kruitmo-
len en Spoorhaag. Voor meer informatie over Het Rond kijkt u op www.hetrond.nl

29 augustus

Gildewandeling gevelstenen

Beelden en gebeeldhouwde kraagstenen onder de con-
soles van de straatlantarens bekijken. Dat is de rondwan-
deling met gids Rien Stein vanaf 19.00 uur. Aanmelden 
bij Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7, tel. 030-2343252 
of per e-mail aan post@gildeutrecht.nl. Kosten € 5 per 
persoon (kinderen en U-pas € 2,50).

25 aug. en 8 sept.

Varen door zompige zodden

Staatsbosbeheer organiseert deze zomer natuurrondvaarten in de prachtige Molenpolder bij Tienhoven. 
Start om 10.00 uur bij het beheercentrum van Staatsbosbeheer aan de Westbroeksebinnenweg 5 in Tien-
hoven (Molenpolder). Aanmelden via www.groenehartcentrum.nl / 06-23774925. Kosten: 10 euro.

26 augustus

Fort Ruigenhoek ontdekken

Staatsbosbeheer houdt een speciale excursie waarin alle geheimen van het Fort Ruigenhoek (Groenekan) 
worden onthuld. U kunt mee na aanmelding via www.groenehartcentrum.nl. De rondleiding begint om 
13.30 uur en duurt ongeveer 1 ½ uur. De kosten zijn voor volwassenen € 4,00 en voor kinderen tot en 
met 12 jaar € 2,00.

24 augustus t/m 2 september

Festival Oude Muziek Utrecht 

Het grootste oude-muziekfestival ter wereld focust dit jaar op Sweelinck en Bach. Meer dan 120 con-
certen en andere evenementen. Kom genieten van de mooiste oude muziek op sfeervolle locaties in de 
binnenstad. www.oudemuziek.nl.

31 aug./1 sept.

Bazaar

Op vrijdag 31 augustus van 16.00 - 21.00 uur en zaterdag 1 september van 10.00 - 15.00 uur houdt de 
Wijkgemeente Zuilen Bethelkerk een bazaar. Dit jaarlijks terugkerend evenement biedt voor elk wat wils. 
De Bethelkerk staat aan de Burgemeester Norbruislaan 1 in Utrecht-Noord.

Gratis folder Tel. 055 - 50 51 358  www.bungalowparkeldorado.nl

Verhuur van moderne vrijstaande bungalows
gelegen te midden van de bossen.
Bel nu voor last minute aanbiedingen.

Beekbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ons gezellige familiehotel in Oldenzaal is al 
meer dan 35 jaar lang gespecialiseerd in 
weekarrangementen voor 55+ Vol trots 
willen wij u onze nieuwe wellness, luxe hotel 
kamers, sfeervolle zaal en lounge laten zien. 
 

 geheel verzorgde vakantieweek  
voor 55+ incl. halen en brengen, div. 
bus tochten, boottocht, huifkartocht,  

 5 verzorgde avonden met o.m. 
folklore, operette, dans en muziek 

 sfeer, service en gezelligheid  
 prima keuken, ook voor diëten, 

bosrijke omgeving, nabij centrum. 
 Prijs 2012: vanaf  € 495,00 p.p  
 Nog vrije plaatsen in sept en okt 

 

 www.hotelhetlandhuis.nl 
familie Oolderink 0541-512496 
 
familie Oolderink 0541-512496512496

Opknapbeurt houten vloer?
Verfrissend vakwerk, verrassende prijzen:

info@vloerenvakwerk.nl / 06-51551557
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-- Er op uit   Kalender -- Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 06 - 20600285

Actief bij Landschap Erfgoed Utrecht
Wie (vrijwillig) actief wil zijn, kan terecht bij het Landschap Erfgoed Utrecht. Er 
zijn diverse projecten waar belangstellenden aan de slag kunnen, zoals het ‘Je 
school kan de boom in’. 

Dit is een project waarbij basis en middelbare scholieren in de hele provincie 
Utrecht een dagje gaan zagen en knotten in de natuur. Dirk Abbing, vrijwillig 
coördinator: “U werkt op de mooiste plekken in de provincie Utrecht. Doordat we 
in kleine groepen samen met de scholieren werken, ontstaat er snel een band. En 
u wordt al snel opgenomen in het hechte team van begeleiders.”
Een ander project waar men aan de slag kan is het landschapsonderhoud rondom 
buitenplaatsen. Het werkseizoen loopt van half november tot en met maart. 
Informatie en aanmelding: Landschap Erfgoed Utrecht, contactpersoon: Dick van 
Stegeren, tel 030-2205534 of d.vanstegeren@landschaperfgoedutrecht.nl

De Dom in 3D
Enig idee hoe het eerste ontwerp van de gotische Domkerk er heeft uitgezien? Of 
het stadhuis in de zestiende eeuw? En het vroegmiddeleeuwse dorp dat tijdens 
archeologisch onderzoek is gevonden op de plek waar de nieuwe A2-tunnel ligt? 
Op de facebookpagina Bouwdomtoren zijn deze en andere historische 3D-model-
len van Utrecht te bekijken.

De modellen zijn gebaseerd op veel verschillende bronnen: 
van archeologische, bouwhistorische en archivalische gege-
vens tot oude schilderijen, tekeningen, kaarten en foto’s. Ook 
zijn de modellen geo-gerefereerd waardoor ze nauwkeurig 
in het hedendaagse Utrecht zijn in te passen. En in het 
verleden natuurlijk. Zo weten we nu dat Pieter Saenredam in 
1636 de werkelijkheid ietwat naar zijn hand zette toen hij zijn 
beroemde tekening van de Stadhuisbrug maakte.
Elke week wordt minstens 1 model op Facebook gezet en nader uitgelegd. Zo kan het publiek meekijken, 
meedenken en reageren. Kijk voor verdere informatie op www.Facebook.com/Bouwdomtoren

Uitfeest uitgebreider dan ooit 
Stad in, spot aan! De 15e editie van het Uitfeest is uitgebreider dan ooit met 
maar liefst 380 programmaonderdelen op ruim 80 locaties. Maak kennis met het 
nieuwe Utrechtse cultuuraanbod vanaf de speciale Uitfeest-catwalk die ‘loopt’ 
van het Stadhuisplein tot op de Neude. Ontmoet er culturele instellingen, acteurs 
en muzikanten en bezoek hun eigen Open Huizenprogramma: doen, zien en bele-
ven voor jong en oud.

Het Uitfeest wordt geopend door Prof. dr. Bert van der 
Zwaan, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht, en 
Frits Lintmeijer, Wethouder van Cultuur. Zij lopen in een 
feestelijke optocht met JayDee Brassband op de catwalk 
van Stadhuisplein naar de Neude. Aansluitend vindt het 
startschot plaats voor het openingsprogramma van de 
vernieuwde Universiteitsbibliotheek aan de Drift.
Na een dag vol cultuur gaat het Uitfeest nog even door 
met een Diner Dansant op het Stadhuisplein. Lange tafels 
staan klaar, de plaatselijke horeca verzorgt eten en drin-
ken, de muziek speelt. Het wordt langzaam donker en het Nederlands Filmfestival start de film ‘Jackie’ in de 
speciale Openluchtbioscoop op het Stadhuisplein.  Speciale vermelding verdient dit jaar de samenwerking 
met de festivals Wereldfeest Utrecht, Gaudeamus Muziekweek en Festival Oude Muziek. Ontdek bij deze 
laatste de niet te missen fringe-concerten met jonge musici, word verrast door onverwachte klanken van 
Gaudeamus en geniet van smaken uit de hele wereld tijdens het Wereldfeest in het Julianapark. 

Voor meer informatie over het Uitfeest: www.culturelezondagen.nl 

Festival Oude Muziek Utrecht - Sweelinck > Bach 
Van Amsterdam tot Leipzig, van de 16de tot de 18de eeuw, van de late renais-
sance tot de hoogbarok: de muzikale reis van het Festival Oude Muziek voert 
dit jaar langs grote muzikale rijkdommen. Met devote psalmen, kleurrijke 
Duitse barokcantates en wervelende instrumentale muziek, onder het toeziend 
oog van Sweelinck, Schütz, Böhm, Buxtehude, Zelenka en natuurlijk Bach zelf.
Te gast tijdens deze tien feestelijke dagen van Sweelinck tot Bach zijn onder 
meer: Masaaki Suzuki, Philippe Herreweghe, Harry van der Kamp, Cappella 
Amsterdam en Camerata Trajectina. Tip: de Matthäus Passion onder leiding 
van René Jacobs op 1 september wordt een onvergetelijke ervaring.

24 augustus – 2 september 2012   www.oudemuziek.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk geble-
ven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen 
over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Het ligt er al jaren, 
maar wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden houdt De Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) in IJsselstein elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling of losse stukken deskundig en gratis wil laten 
beoordelen, kan zonder afspraak 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.

1 september

Braderie

Braderie aan de Amsterdamsestraatweg. Deze wordt georganiseerd in opdracht van de winkeliersver-
eniging Hart voor de Straatweg, met veel leuke activiteiten zoals oude ambachten, terrasjes, optredens 
en lekker eten en drinken. De braderie duurt van 9.00 tot 17.00 uur.

Reünie: Daalseweg/Edisonstraat

Vanaf 1 september gaat het Museum van Zuilen (Amsterdamsestraatweg 569) op herhaling met de 
StraatReünie. De eerste is die van de Daalseweg/Edisonstraat. Van 14.00 - 17.00 uur.

2 september

StraatReünie: Ampèrestraat

Het Museum van Zuilen organiseert iedere eerste zondag van de maand een StraatReünie. Van 14 tot 
17 uur, 2 september, zijn de huidige en voormalige bewoners uit de Ampèrestraat extra welkom in het 
museum aan de Amsterdamsestraatweg 569.

Culturele Zondag Uitfeest

Stad in, spot aan! De 15e editie van het Uitfeest is uitgebreider dan ooit met 
maar liefst 380 programmaonderdelen op ruim 80 locaties. Maak kennis 
met het nieuwe Utrechtse cultuuraanbod vanaf de speciale Uitfeest-catwalk 
die ‘loopt’ van het Stadhuisplein tot op de Neude. Ontmoet er culturele 
instellingen, acteurs en muzikanten en bezoek hun eigen Open Huizenpro-
gramma: doen, zien en beleven.
Meer informatie: www.culturelezondagen.nl

Bluesgigant Speat

De Utrechtse gitarist Pieter Kamminga en de Amerikaanse blueszanger Phil Speat 
treden op in cafe Willem Slok (in de bluesserie Vreedenblues) voor een eenmalig 
bluesevent. Het imponerende spel van Kamminga gaat de strijd aan met de harts-
tochtelijke blueszang van Speat. Aanvang 16.00 uur, entree gratis. Korte Koestraat 
2, Utrecht.

5 september

Gildewandeling nieuwe stadshart

Utrecht bouwt. Al 2000 jaar. Ga mee kijken naar het nieuwe stadskantoor 
dat als een speer omhoog komt en nog voor het einde van 2012 zijn hoog-
ste punt moet bereiken. Of het Muziekpaleis dat eveneens dit jaar volledig 
op hoogte komt. Paul Vergeer is uw gids vanaf 19.00 uur. Aanmelden bij 
Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7, tel. 030-2343252 of per e-mail aan 
post@gildeutrecht.nl. Kosten € 5 per persoon (kinderen en U-pas € 2,50).

11/15 september

Aluin met ‘Ken je klassiekers!’?

Altijd al willen weten hoe het toch zat met Medea, Orestes en Elektra, Macbeth of 
Hamlet? Ken je klassiekers!, biedt uitkomst. In een razend tempo geven de drie 
jonge acteurs van de Utrechtse theatergroep Aluin een ‘spoedcursus’ toneel-
klassiekers. Dinsdag 11 t/m zaterdag 15 september vanaf 21.00 uur in theater 
Kikker, Ganzenmarkt, Utrecht. Kaarten vanaf 12 euro.

Iedere maandag

Fit op maandag

Met ingang van 3 september 2012 start bij de Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
in Maarssen een nieuwe sportgroep Fit op maandag. Op muziek wordt getraind op o.a. spierkracht, 
conditie, balans en coördinatie. Voor informatie kunt u bellen met de SWMD 0346-290710.

Iedere woensdag

Taxatie munten en postzegels
Heeft u thuis munten, postzegels, bankbiljetten of oude ansichtkaarten liggen en weet u niet wat de 
waarde ervan is? Kom naar de MPO en laat ze tussen 10.00 en 16.00 uur gratis, deskundig en vrijblij-
vend taxeren. Munten- en Postzegel Organisatie, Energieweg 7, IJsselstein.

fotograaf: Polle Willemsen
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Een tram rijdt onder de Domtoren door

WatisuwFoto? WatisuwFoto?

Mijn vader was een lastige man om mee samen te leven (drie keer getrouwd, drie keer gescheiden), maar 
hij had zeker talenten. Hij speelde aardig viool en was een verdienstelijk fotohobbyïst; we prijzen ons 
gelukkig met de vele foto’s die hij maakte van ons gezin, dat kwam in die jaren niet zo heel veel voor.

René de Cocq
Apeldoorn
rdecocq@xs4all.nl

In de rubriek Wat Is Uw Foto? staan de foto’s centraal die u ons stuurde. Foto’s van uzelf, uw omgeving of 
gewoon mooie, oude Utrechtse foto’s. 

Wat is uw Foto?Wat is uw Foto?

Mijn vader, Wilhelmus Theodorus (Wim) de Cocq (1907-1981) maakte als 
fotograaf Utrechtse straatbeelden, onder meer van het Stationsplein en het 
Domplein. Ze dateren volgens ons uit 1938.

Utrecht in 1938

Foto 3

En wat zijn uw foto’s? 
Stuur ze ons (met vermelding van wat 
we zien zoals namen van personen, 
locaties en jaar van opname) digitaal 
via: info@deoud-utrechter.nl of per post: 
De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 
3500 AP Utrecht 

Foto 2

Foto 5
Een tram rijdt onder de Domtoren door

Foto 3

Het Stationsplein richting Leidseweg gezien

De Zeistertram (links) op het Stationsplein

xxxx

Foto 6

Het Stationsplein in 1938 Foto 1

Foto 4

Trams op de Rijnlaan

De treinovergang bij de Amsterdamsestraatweg



In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten 
en mochten de burgers een stadsmuur 
bouwen. Dit gaf Utrecht de kenmer-
kende stadsplattegrond, die 
nog steeds goed zichtbaar 
is. De middeleeuwse bin-
nenstad werd omringd door 
stadsmuren, poorten en torens. 
De Weerd-, Wittevrouwen-, 
Tolsteeg- en Catharijnepoort waren de 
belangrijkste toegangen tot de stad. In 
de 16e eeuw werden de verdedigings-
werken uitgebreid met enorme stenen 
bolwerken: Zonnenburg, Manenburg, 
Sterrenburg en Morgenster. Ook 
werden er aarden bolwerken voor de 
muren opgeworpen, zoals Lepelen-
burg.

Aanzien
Na de middeleeuwen verloren 
de muren en bolwerken 
geleidelijk hun militaire 
functie. Toen de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie in 1824 rond 
Utrecht gereed was, waren 
de oude verdedigingswerken 
defi nitief overbodig. Al snel 
gingen er stemmen op de 
muren te slopen, zodat de stad 
meer frisse lucht, groeimoge-
lijkheden en een beter aanzien 
kreeg. Gangmaker van dit 
project was Jonkheer H.M.A.J. 
van Asch van Wijck, die in 
1826 burgemeester werd. Hij 
wilde de economische positie 
van Utrecht verbeteren door 
de scheepvaart op de stad te 
vergemakkelijken en de stad 

aantrekkelijk te maken voor onderne-
mers. Bovendien was hij geïnspireerd 
door een plan van een van zijn voor-
gangers, Henrick Moreelse (1664), om 
de stad richting het noorden en westen 
uit te breiden.

Jan David Zocher
De opdracht voor het ontwerp en de 
aanleg van een nieuw singelplantsoen 
werd in 1828 gegeven aan Jan David 
Zocher junior, die ook in Haarlem 
een fraai plantsoen had aangelegd. De 
stadsmuren en lelijke gedeelten van de 
stad, zoals de sloppenwijken langs de 
stadsmuren, werden hierbij gesloopt 
of aan het oog onttrokken door be-
planting en niveauverschillen. Zocher 
ontwierp het park in de Engelse 
landschapsstijl: een zacht golvend bo-
demoppervlak met kronkelende paden 

langs grasgazons, perken, bomen en 
heesters. Hij gebruikte delen van de 
stadswallen om hoogteverschillen te 
creëren en uitzicht te bieden op het 
aangrenzende landschap. In 1830 werd 
begonnen met de afbraak van de stads-
muren bij het Begijnebolwerk. Vanaf 
de Wittevrouwenpoort werd in zuide-
lijke richting gewerkt. De bolwerken 
kwamen het laatst aan de beurt, omdat 
veel ervan particulier bezit waren en 
onteigend moesten worden. De Wol-
venburg werd ingericht als gevangenis 
en het afgedankte Zonnenburg werd in 
1848 hergebruikt als meteorologisch 
instituut. Het Utrechts Archief bewaart 
een 5,8 meter breed ‘Panorama van 
Utrecht’ van lithograaf J. Bos uit 
1859. Hierop is precies te zien hoe het 
Zocherplantsoen er in de tijd van de 
aanleg uitzag.
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Het Utrechts Archief, Museum van Zuilen en het Nederlands Volksbuurtmuseum tonen in De Oud-Utrechter iedere twee 
weken puzzelstukjes uit een rijk Utrechts verleden. Dit keer Het Utrechts Archief over de aanleg van het Zocherpark.

De stad Utrecht werd vanaf 
de middeleeuwen tot in de 
19e eeuw omsloten door 
massieve stadsmuren. Toen 
deze hun militaire functie 
verloren, kreeg Jan David 
Zocher opdracht een singel-
plantsoen te ontwerpen.Lezing: militaire 

luchtfoto’s uit de 
oorlogsjaren
Wilt u bijzondere beelden van 
Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog zien? Kom dan op 
zondag 30 september naar de 
lezing ‘De bezetting in vogel-
vlucht’ door historicus Thierry 
van den Berg in Het Utrechts 
Archief. 

U ziet onder meer luchtfoto’s die de geal-
lieerde luchtverkenners in de oorlogsjaren 
maakten. Een deel ervan is met de compu-
ter bewerkt, zodat u ze via een speciale bril 
in 3D kunt bekijken.

Zondag 30 september, 15.30 uur, kosten: 
€3,- Reserveren kan via de website of 
030-2866611.

Zocherpark bracht 
licht en lucht in de stad

Aanzien
Na de middeleeuwen verloren 
de muren en bolwerken 
geleidelijk hun militaire 
functie. Toen de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie in 1824 rond 
Utrecht gereed was, waren 
de oude verdedigingswerken 
defi nitief overbodig. Al snel 
gingen er stemmen op de 
muren te slopen, zodat de stad 
meer frisse lucht, groeimoge-
lijkheden en een beter aanzien 
kreeg. Gangmaker van dit 
project was Jonkheer H.M.A.J. 
van Asch van Wijck, die in 
1826 burgemeester werd. Hij 
wilde de economische positie 
van Utrecht verbeteren door 
de scheepvaart op de stad te 
vergemakkelijken en de stad 

- Foto uit 1872 van de afbraak van een van de laatste middeleeuwse 
verdedigingswerken: de Bijlhouwerstoren -

In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten 
en mochten de burgers een stadsmuur 
bouwen. Dit gaf Utrecht de kenmer-

Tolsteeg- en Catharijnepoort waren de 
belangrijkste toegangen tot de stad. In 
de 16e eeuw werden de verdedigings-
werken uitgebreid met enorme stenen 
bolwerken: Zonnenburg, Manenburg, 
Sterrenburg en Morgenster. Ook 
werden er aarden bolwerken voor de 
muren opgeworpen, zoals Lepelen-

De stad Utrecht werd vanaf 
de middeleeuwen tot in de 
19e eeuw omsloten door 
massieve stadsmuren. Toen 
deze hun militaire functie 
verloren, kreeg Jan David 
Zocher opdracht een singel-
plantsoen te ontwerpen.

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

Het Utrechts Archief, Museum van Zuilen en het Nederlands Volksbuurtmuseum tonen in De Oud-Utrechter iedere twee 
weken puzzelstukjes uit een rijk Utrechts verleden. Dit keer Het Utrechts Archief over de aanleg van het Zocherpark.

De stad Utrecht werd vanaf 
de middeleeuwen tot in de 
19e eeuw omsloten door 
massieve stadsmuren. Toen 
deze hun militaire functie 
verloren, kreeg Jan David 

Zocherpark bracht 
licht en lucht

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

- Tekening van de ommuurde stad door J. van Deventer (1570) Foto’s: Het Utrechts Archief -

- Onderdeel van het Panorama van Utrecht: de Maliebrug naar het Lepelenburg -
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De Nationale Taptoe 26-30 sept. 2012 in Ahoy Rotterdam

De Nationale Taptoe staat dit jaar mede in het teken van de Olympische gedachte met sport, show en muziek 
uit alle windstreken en met een gastoptreden van zangeres Do!
Ruim 100 gymnasten verzorgen in Ahoy een spectaculaire opening van de Nationale Taptoe 2012. Samen met optredens van 
Nederlandse en buitenlandse militaire toporkesten uit Rusland en Frankrijk brengt de Nationale Taptoe dit jaar een bijzonder 
sfeervol en vernieuwend programma. Boeiend van de eerste tot de laatste seconde.

Bent u ook bij dit unieke spektakel?
U kunt dit muziekspektakel al meemaken voor een toegangsprijs vanaf 28 Euro. Kijk voor meer informatie over prijzen en het 
bestellen van kaarten op www.nationaletaptoe.nl. De Nationale Taptoe combineren met een bezoek aan Rotterdam? 
Er zijn onder andere arrangementen te boeken bij het SS Rotterdam en hotel Van der Valk Ridderkerk. Zie onze website.

Streetparade
Vrijdag 28 september geven de Nederlandse militaire orkesten vanaf 14.00 uur op de Coolsingel een voorproefje. 
Kom ook kijken, u bent van harte welkom!

Bestel nu uw kaarten online op www.nationaletaptoe.nl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

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

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 interieur-
adviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd 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.

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Mogen wij ons even voorstellen ?Mogen wij ons even voorstellen ?Mogen wij ons even voorstellen ?



De Regentesseschool lag ingekapseld 
tussen de omliggende bebouwing. De 
conciërgewoning van de heer Veenman 
lag prominent aan de kop van de straat. 
Het schoolplein werd afgesloten door 
een smeedijzeren hekwerk. Op het 
schoolplein stonden twee grote – ge-
zichtsbepalende – kastanjebomen.
Het schoolplein werd opgesierd met 
een klein monument, opgemetseld uit 
bakstenen, ingemetseld een bronzen 
plaquette met in bas-reliëf de beeltenis 
van ‘Emma’ de ‘Regentesse’. Promi-
nent aanwezig lagen er aan weerszijden 

van de hoofdingang twee bolvormige 
ijzeren zeemijnen. Direct na de Tweede 
Wereldoorlog zijn deze hier neergelegd. 
Waarom is nooit duidelijk geworden.

Monumentaal
Het 50-jarig bestaan van de school 
in 1947 was reden dat vrienden en 
oud-leerlingen een monumentaal lieten 
maken, uitgevoerd in glas in lood, een 
kleurrijke compositie voorstellende 
‘Naar het Volle Leven’. Vervaardigd 
door de Utrechtse glazenier Dick Roos. 
Het raam is in 1949 aangebracht in 
een raamvlak gelegen in de zijgevel, 
naast de hoofdingang. Bij het uitlopen 
van de school, er was geen ontkomen 
aan, recht in het vizier, je moest er naar 
kijken. 

De Regentesseschool werd vanwege 
teruglopende leerlingenaantallen op 
1 augustus 1983 opgeheven. De slo-
pershamer dreigde! Actie is er gevoerd 
om het gebouw te behouden. De actie 
slaagde, het gebouw kreeg een nieuwe 
bestemming als wooncomplex.
De heer Beuving schrijft, ‘van deze 
school is niets meer te vinden’. Niets 
is minder waar, de school is niet meer, 

maar het gebouw staat er nog steeds. 
Weliswaar niet zichtbaar vanaf de 
openbare straat.

Portiekje
Gehinderd door de huidige massale 
woonwand, lijkt niets van de oude 
school terug te vinden. Een onbedui-
dend portiekje trekt echter de aandacht. 
Het is afgesloten met een - open - 
hekwerk deurtje. Ja, daarachter, het 
gebouw is zichtbaar. Maar hoe nu 
binnen te komen? Aan de gevel een 
bellentableau. Aldus op alle 25 bellen 
tegelijkertijd gedrukt. Een van de 
bewoonsters is zo vriendelijk de deur 
te openen. Enige uitleg ben ik haar 
verschuldigd en zij biedt mij aan het 
gebouw te bezoeken. Natuurlijk, het 
gebouw is anders, maar nog alles heel 
herkenbaar, de centrale hal, leeg en stil. 
Vroeger wilde je daar niet staan, want 
dan had je iets op de kerfstok, dan was 
er een afrekening te maken, soms een 
briefje voor je ouders. De plek naast 
de klok – die er niet meer is, was de 
schandpaal. Tot in de bovenste etage, 
alles is nog net zo als weleer. De andere 
bewoning van het gebouw kan het niet 
verhinderen, de geur die rondwaart 

door de gangen is nog steeds de geur 
van de school van destijds. Veranderd 
zijn de klaslokalen, deze zijn in tweeën 
gedeeld tot knusse kleine woningen. 
Wat niet is veranderd, is het gymnas-
tieklokaal; sleets, maar alles is er nog. 
De weekopening, voor de drie hoogste 
klassen, kan er zo weer beginnen.

Verdwenen
Even sta je daar, teruggeworpen in 
je kinderjaren, met alle klasgenoten, 
vrienden en vriendinnetjes. Nu bijna 
zestig jaar later. Langzaam de gang 
uitlopend, naar de deur. Ik mis wat, 
maar wat dan wel? Het RAAM! ‘Naar 
het Volle Leven’, het is verdwenen. Het 
raamvlak is er nog, nu afgesloten door 
een helder glaspaneel. Navraag gedaan 

bij de bewoonster, maar het zegt haar 
niets, nooit iets van gezien of gehoord.
Buiten ademt het oude schoolplein, 
nu in alle stilte, een bezwangerde geur 
van kruidige bloemen en planten. Een 
aangename binnentuin is er aangelegd, 
de voorgevel is uitbundig begroeid 
met klimrozen. De beide kastanjebo-
men staan er nog en dragen trots hun 
kaarsen, staan in volle bloei. Er is nog 
een gemis, het staat er niet meer: het 
monument met ‘Emma de Regentes’.
Het ‘Volle leven’ het ligt achter ons. 
Hopelijk heeft het een ieder het mooi-
ste in al z’n kleurenpracht gegeven. Het 
‘gebouw’, dat staat er nog, de ‘school’, 
ze is verdwenen.

Peter van Es
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In goede herinnering ging de heer W. Beuving in De Oud-Utrechter nr.14 van 10 juli 2012 terug 
naar twee ‘verdwenen scholen’. Eerstgenoemde school was de Casimirschool aan de Weerdsin-
gel WZ 20. De tweede was de Regentesseschool, aan de Hamburgerstraat 22. Naamgever aan 
de laatste school was koningin Emma, maar dat werd later ‘Regentesse’ door de minderjarig-
heid van prinses Juliana. De school is in 1897 in gebruik genomen voor mulo-onderwijs en later 
aangevuld met lager onderwijs. Hoofd der lagere school was de heer Kruk, in 1954 opgevolgd 
door de heer Koerselman.

De school is weg, het gebouw is er nog

Met de hoogwerker in actie

Met de hoogwerker was het weer een an-
der verhaal. Ik stond dan in zo’n ‘bakkie’ 
op grote hoogte en oefende het blus- en 
reddingswerk. Die hoogwerker werd zelfs 
ingezet als de mensen van de GG en GD 
een probleem hadden met een patiënt die 
horizontaal vervoerd moest worden en in 
een flat woonde. Zo werd die persoon op 
een speciale brancard gelegd en door het 
raam en via de hoogwerker naar beneden 
gehaald. In januari 1975 werd de hoog-
werker (een ladder met een bakje eraan) 
voor het eerst ingezet. De brandweerlie-
den van Utrecht hadden sinds augustus 
van het jaar daarvoor geoefend met hun 
nieuwe aanwinst en kwamen er nu mee 
in actie. Er was brand in het SWJ-pand 
(stichting Werkende Jongeren) aan de 
Oudegracht 267. De vlammen sloegen 
uit de zolderverdieping van het pand. De 

brandweer rukte omstreeks kwart over 
negen met groot materieel uit. Het vuur 
werd met zes lage druk-, twee hoge druk-
stralen en twee waterkanonnen geblust. 
Op de totaal uitgebrande zolderverdieping 
van het SWJ-pand was een sportzaaltje 
ingericht voor de jeugd. De verbouwing 
was in de eerste fase. Sinds eind 1974 
waren werknemers van een aannemersbe-
drijf met de kelder bezig. Toen de brand 
uitbrak, waren ze net aan de koffie. Even 
daarvoor hadden ze nog stutwerk verricht. 
Brandweercommandant E. Stamhuis 
vertelde: “Het was een enorme vuurzee 
die daarboven woedde. We moesten alles 
inzetten om te voorkomen dat het vuur 
naar de school of de naastgelegen dran-
kenhandel zou overspringen. Dat is mede 
door de hoogwerker met het waterkanon 
gelukt. De schade bleef nu beperkt tot 

water in de andere verdiepingen van het 
pand.” Toen de brand woedde, werd net 
in een van de klassen van de dependance 
van de meao-school door een van de 
leerkrachten uitleg gegeven over de 
brandverzekering. Er werd verteld wat 
te doen bij brand en hoe de brandverze-
kering werkt. “En toen”, zei een van de 
leerlingen “moesten we ineens de school 
verlaten, wat een toeval.” De scholieren 
stonden met het toegestroomde publiek 
op de werf van de Oudegracht en aan de 
overkant van de gracht te kijken hoe de 
brandweerlieden onder meer vanuit hun 
nieuwe aanwinst stonden te blussen. Er 
ontstond een enorme rookontwikkeling en 
stukjes brandend hout vlogen omlaag. Het 
publiek werd voor eigen veiligheid enkele 
meters terug gedrongen. Om 9.39 uur 
waren de spuitgasten de brand meester, 

maar het nablussen duurde nog de hele 
morgen. De brand betekende opnieuw 
een vertraging in de verbouwing. Het 
centrum voor werkende jongeren zou pas 
veel later op gang komen. Gelukkig was 
er niemand in het gebouw toen de brand 
ontstond! Oorzaak van de brand onbe-
kend. De ladderwagen of hoogwerker 
wordt ook regelmatig ingezet bij het be-
strijden van schoorsteenbranden. Vandaar 
mijn preventietip deze keer. Weet wat 
u moet doen bij een schoorsteenbrand! 
Doof direct het vuur (bijvoorbeeld met 
zand). Sluit de klep van de schoorsteen. 
Bel de brandweer (1-1-2), gebruik géén 
water (de hele schouw kan openscheuren 
door de snelle temperatuurswisseling). 
Controleer de (slaap-)kamers op scheuren 
in de schouw en op rook. Neem kinderen 
mee uit slaapkamers waardoor de schouw 
loopt totdat de brandweer de schouw 
heeft gecontroleerd op lekken. Een open 
haard zonder vonkenscherm is 
brandgevaarlijk!

Tijdens mijn opleiding bij de Utrechtse brandweer moest ik natuurlijk ook leren op hoogte te werken. 
Door de oprukkende hoogbouw in onze stad moest de brandweer vaker met de ladderwagen en hoog-
werker in actie komen. Regelmatig werd de ladder uitgeschoven en moesten we naar boven klimmen 
om zo de routine van het klimwerk en de hoogte te krijgen. Boven op de ladder voelde ik aanzienlijk 
beter dat het waaide dan beneden op de grond, want dat ding kon flink heen en weer gaan. 

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.

- De Regentesseschool in 1978 (links is de Hamburgerstraat) Foto’s Het Utrechts Archief -

- Het verdwenen monument dat herinnert 
aan regentesse Emma -
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Patatje piccalilly

Zo ook meneer Hatzman, die op de hoek 
Ondiep en Laan van Chartroise een ijswinkel 
runde. Met de komst van de patat, de croquet 
en de bal gehakt werd de zaak omgebouwd 
tot cafetaria. Om het geheel compleet te ma-
ken werd er ook nog een jukebox in geplaatst. 
Mijn eerste kennismaking met de zak patat 
werd hier beleefd. Enige tijd later verscheen 
er ook een patatzaak een stukje verder, op de 
hoek van de Walnootstraat onder de naam De 
Vriendschap. Met mijn vrienden werd hier re-
delijk wat tijd doorgebracht. Want los van die 
nieuwe eetcultuur waren deze gelegenheden 
uitstekend geschikt voor het leggen van soci-
ale contacten. Een soort alcoholvrij stamcafé 
vanaf de puberleeftijd, waar je een potje ging 
kaarten en een colaatje kon nuttigen.

In die beginperiode kon je kiezen uit een 
kleine of grote puntzak patat. De prijzen hier-
van waren 15 cent en een kwartje. Voor de 
smeuïgheid koos je vervolgens uit mayonaise 
of piccalilly die er voor 5 of 10 cent werd op-
gedaan. De piccalilly is bij mij altijd favoriet 
gebleven. Langzamerhand werd het thuis bak-
ken van patat ook ingevoerd. De patatsnijder 
was inmiddels uitgevonden en werd ingezet 
na het schillen van een paar grote aardappels 
om deze lekkernij als avondeten te kunnen 
verwerken. 

Natuurlijk moest er eerst voorgebakken wor-
den in de juspan met vet of olie alvorens mijn 
moeder met afbakken kon beginnen. De fri-
tuurpan zoals wij die nu allemaal in huis heb-
ben moest uiteraard nog worden uitgevonden. 
Ook de voorgebakken diepvriespatat, zoals 
nu gebruikelijk, is pas veel later op de markt 
gebracht. Eigenaardig is dat men het onder de 
grote rivieren nog steeds over frites heeft en 
in onze omgeving de term patat gebruikelijk 

is. Nu ben ik al heel lang geen bezoeker meer 
van patatkraam of cafetaria, omdat het zelf 
bereiden van snacks in mijn eigen friteuse 
veruit de voorkeur heeft. Maar kortgeleden 
tijdens een bezoekje in het Brabantse kreeg ik 
ineens trek in een patatje. Dus besloot ik bij 
een kraam een zak te kopen. 

De eigenaar vroeg mij in zijn dialect waarin 
de zachte G de boventoon voerde waarmee 
hij mij van dienst kon zijn. “Een patatje met 
piccalilly graag”, liet ik weten. “U komt hier 
zeker niet vandaan, want wij hebben het hier 
over frietjes en piccalilly heb ik niet. Ik heb 
wel met mayo of speciaal, of wilt u oorlog 
hebben?”, was zijn reactie. “Doe dan maar 
een frietje met mayo”, liet ik weten om van 
verdere discussie over mijn onwetendheid af 
te zijn. “Dat is dan twee euro vijftig.” Op dat 
moment gingen mijn gedachten terug naar de 
eerste patatjes die ik bij Hatzman of cafetaria 
De Vriendschap in de Walnootstraat kocht 
voor vijftien cent of een kwartje. Na een 
snelle omrekening van de euro naar de gulden 
besefte ik dat de aardappel in de loop van de 
tijd behoorlijk is opgewaardeerd. Verder niets 
ten nadele van de frietjes uit het zuiden, want 
het smaakte me, ondanks het gemis aan pic-
calilly, best goed.

Terug in de auto richting Utrecht probeerde 
ik te bedenken wat de reden is geweest dat 
de piccalilly in de loop der jaren zo aan po-
pulariteit heeft verloren. Het bevat toch veel 
minder calorieën dan mayonaise. Ik ben er 
nog steeds dol op en heb er altijd een pot van 
in de koelkast staan. Eenmaal thuis heb ik er 
bij het avondeten maar een extra grote schep 
van genomen.

Akkie Nachtegaal

De Belgen en Fransen betwisten elkaar tot op de dag van heden wie 
nu eigenlijk de patat-frites heeft uitgevonden en geïntroduceerd. Feit 
is echter dat in de jaren vijftig via de kermissen vanuit het zuiden de 
opmars van de patatjes in onze regio is begonnen. Diverse ijswinkels 
zagen er wel brood in om door de verkoop hiervan in de wintertijd hun 
deuren geopend te kunnen houden.

UUHet
van Akkie Nachtegaal

- Stadsgezichten door Charles v.d. Broek zijn te koop bij CATCH, Domstraat 5-19 te 
Utrecht Info: 030-2311277, e-mail: catch@catch-projecten.nl. -

Deze keer niet strikt genomen een stadsgezicht, maar wel een heel beeldbepalend Utrechts icoon, de oude -rode- stadsbus. Iedere Utrechter kent nog wel 
het interieur van de bussen die eind jaren zestig in gebruik werden genomen. De chauffeur zat in zijn kleine hokje, met een rammelend hardboard deurtje 
(waar ook nog een brandblusser van Ajax aan hing) en vaak rammelden de stangen net zo hard mee. Als de bus op een andere route werd ingezet, zag je de 
bestuurder met een soort slinger aan het mechaniek draaien om de bestemming te veranderen. Dat was ver voor de digitalisering. Hoewel het maar veertig 
jaar geleden is, lijkt het haast een prehistorische techniek. Nu rijden er langere, nieuwere exemplaren, in blauw-wit, maar af en toe zie je ze nog, meestal op 
lijn 4 (om onduidelijke redenen), die oude vertrouwde bussen.

Charles v.d. Broek
Utrecht

Stadsbus

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

 o	f 49,90 (in Nederland)                      o f 75,00 (buitenland)

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

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

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

Vertrek 22 september of 16 oktober

Naar o.a. Arnhem, Rüdesheim, Koblenz, Bonn, 
Düsseldorf, Keulen, Boppard en Arnhem.

ms Switzerland II ★ ★ ★ ★ 

2-persoonshut of suite • volpension
Badkamer met douche en toilet

Vertrek 22 september of 16 oktober

2e PERSOON
50% KORTINGNU!

Voor informatie en reserveringen

Bel 0481 - 45 16 15
info@select-voyages.nl   
www.select-voyages.nl

Select VoyagesSelect Voyages
Ervaar het nieuwe riviercruisen

 8-daagse RIJN Cruise
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Puzzel mee en win !!! De nieuwe prijs die we voor drie winnaars in petto hebben zijn 
voor ieder twee vrijkaartjes voor een optreden van de Utrechtse 
toneelgroep Aluin in theater Kikker op vrijdag 14 september. 
Te zien is dan (en de rest van de week) het razendsnelle, edu-
catieve en komische ‘Ken je Klassiekers!’ (een aanrader).

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 29 augustus 
opsturen via een gefrankeerde kaart of brief naar: 
De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP, Utrecht. Of stuur 
uw oplossing via een e-mail naar: puzzel@deoud-utrechter.nl 
(en vergeet niet uw naam en adres en 
telefoonnummer te vermelden).

Zo, de Olympische Spelen zitten er op. Het was prachtig om te zien, mooie sportmomenten, en nu uitkijken naar 2016. 
Beachvolleybal krijgt dan z’n plek op het strand, lijkt ons. Maar goed, nu eerst naar het Museum Catharijneconvent 
voor een portie cultuur. De volgende vijf winnaars krijgen daarom ieder twee vrijkaartjes voor dit museum: B. Kramer 
(Zeist), R. de Graaff (Harmelen), A. Honders (Maarssen, G.P. de Bruin (Utrecht), E. Schoenmaker (Houten). De zin die 
we zochten was:

De Spelen bieden een Gouden Tijd
Horizontaal
1. � lmmaker; 7. gevaarlijke diepte (ravijn); 12. op grote afstand; 13. (jacht)hond 
(Engels); 14. rivier in Utrecht; 15. dwarshout bovenaan een zeil; 17. smal sportvaar-
tuigje; 19. grondsoort (turf); 21. muzieknoot; 22. woonboot; 24. plaats in Gelderland; 
27. sluw roofdier; 28. dikwijls (vaak); 30. onbeweeglijk (sluitpin); 31. Europeaan; 32. 
plaats in Friesland; 33. deel van etmaal; 35. Spaans wijngebied; 37. kernsplijtingsaf-
val (afk.); 38. voorjaarsbloem; 41. Fries voor moeder; 42. uitroep van teleurstelling; 
44. knaagdier; 46. wildpastei; 47. inwendig orgaan; 48. Nederlandse provincie; 49. 
harde delfstof; 50. afgebroken stuk (klont); 52. derde woord in sprookjes; 54. niet 
vatbaar voor infecties; 56. Bond van Nederlandse Architecten (afk.); 58. naarling 
(smeerlap); 61. grote bijl; 62. Russische drank; 64. mannetjeshond; 65. romp van 
een beeld; 67. Sociaal Economische Raad (afk.); 68. hormoon als doping gebruikt 
(afk.); 70. meisjesnaam; 72. vurig moedig paard; 73. persoon met hetzelfde beroep 
(collega); 76. laagte tussen bergen; 77. titel (afk.); 78. boomsoort; 79. voormalige 
Italiaanse muntsoort; 81. forte plano (afk.); 82. aardkluit; 83. elektronische post; 84. 
asvaas; 86. groep oorlogsschepen die in formatie vaart; 87. reusachtig dier.

Verticaal
1. kampeerwagen; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. eikenschors; 4. rijstbrande-
wijn; 5. borstkast; 6. vierwielige motor� ets; 7. raad(geving); 8. kleur van de regen-
boog; 9. kippenloop; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. zonder licht (donker); 16. 
vlaktemaat; 18. namaak (vals); 20. alvorens; 21. noodsein (afk.); 23. elitegroep; 25. 
vangwerktuig; 26. ceintuur; 27. verbrandingsverschijnsel; 29. wapen om te schieten; 
32. iemand die de kwaliteit van een ijsbaan keurt; 34. meisjesnaam; 36. elastiek; 
37. huisdier; 39. noodsignaal (sirene); 40. ontvangkamer; 42. wilddoder; 43. boven 
het normale uitgaand; 45. baardje; 46. voor (in samenstelling); 51. Europeaan; 53. 
gevangenis; 54. oneerlijke en slinkse methode om een doel te bereiken (plot); 55. 
planeet in ons zonnestelsel; 56. onderpand; 57. plaats in Duitsland; 59. windrich-
ting; 60. (deel van een) uitlaat; 62. uurwerk; 63. maanlander; 66. gehoororgaan; 67. 
plaaggeest; 69. vrouwtjesschaap; 71. damastachtige gladde zijden stof; 73. vak van 
een schaakbord; 74. geestdrift; 75. kledingstuk; 78. reuzenslang; 80. grond rond 
boerderij; 82. krachteenheid (afk.); 85. natrium (scheik. afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

40 1 13 70 32 81 84 62

67 77 35 75 54 86 45 73 20 34 44 7 39 29

43 18 40 71 33 84 36 47 80 5 87 30

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

Als reactie op de suggestie van de 
heer Landzaat (in De Oud-Utrechter 7 
augustus) dat het schip Olga voorheen 
het stoomschip De Drie Provinciën is 
geweest, kan ik u mede delen dat dit 
niet klopt. De ‘Olga’ van bijgaande foto 
(eigendom Willem Boot) is gebouwd 
in 1909 onder de naam ‘Rozenburg’ 
voor de NV Stoomboot Reederij v/h 
J. & A. van der Schuyt op een werf in 
Papendrecht. Welke werf precies staat 
niet aangegeven, mogelijk is dat Van der 
Schuyt’s werf zelf, die in Papendrecht 

was gevestigd. De cijfers waren: lengte 
28,75 m, gr. breedte 5,10 m. Gemeten 
te Papendrecht op 27 mei 1909 voor 
een meetbrief onder de titel Dordrecht 
2196N, het laadvermogen was 86.496 kg 
en de machine liep 25 PK. 

Van oorsprong voer het scheepje op de 
dienst Maassluis -Rozenburg, waar het 
omstreeks 1930 werd vervangen door de 
veerboot ‘Hoofdingenieur van Elzelin-
gen’. Op 4 juli 1935 werd de Rozenburg 
omgedoopt in Olga. Een eigendomsver-

andering heb ik niet gedocumenteerd, 
een meting van na de oorlog is er niet.
Van der Schuyt deed in de jaren ‘20 en 
‘30 veel aan toeristische stoombootdien-
sten, waaronder de Vechtstreekdienst. 
Ze hadden er in elk geval nog een 
stoombootje varen van gelijk type, de 
‘Sonja’.

Cor van der Veen
Schuilhoeve 11
Houten
cjvdveen-rein@planet.nl

Olga was niet De Drie Provinciën!

Op bijgaande schoolfoto uit omstreeks 1910 staat links vooraan mijn vader Bram Hauer 
die destijds in de Staalstraat woonde. Mijn vraag aan de lezers is of iemand weet welke 
school het hier betreft?

Hans Hauer
Waddenring 131
Barendrecht
hans.hauer@hetnet.nl

Schoolnaam
In 1983 is de school voor lager- en ulo onderwijs, de Regentesseschool aan de Hamburgerstraat 
opgeheven. Hierna heeft het gebouw een woonbestemming gekregen. Echter, een paar prominente 
en markante versieringen zijn uit het gebouw en van het schoolplein verwijderd. Het gaat om 
het jubileumgeschenk ter ere van het vijftigjarig bestaan van de school in 1947, bijeen gebracht 
door giften van vrienden van de school en oud- leerlingen. In 1949 is er met dit geld in de hal een 
glas-in-lood raam aangebracht, ‘Naar het Volle Leven’. In opdracht vervaardigd door de Utrechtse 
glazenier Dick Roos. Op het schoolplein stond een klein monument, opgetrokken in baksteen, 
hierin aangebracht een bronzen plaquette, met in basreliëf, de beeltenis van Koningin-Regentesse 
‘EMMA’. Naar verwachting zou je denken dat deze monumentjes herplaatst zijn in of bij de nieu-
we ulo-school, verhuisd naar Overvecht, of de later gebouwde ‘Nieuwe Regentesseschool’ aan de 
Kruisdwarsstraat. Navraag echter leert dat beide scholen onbekend zijn met deze versieringen. Wat 
is ermee gebeurd, waar zijn ze gebleven, wie weet er iets van en kan er aanwijzingen over geven?

Peter J. van Es, Dronten, p.van.es11@kpnplanet.nl

Regentesseschool
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Wanneer doet u de gratis netvliescheck?
(advertorial)

Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar komen bepaalde oogziektes vaker voor. Deze kunnen vaak 
ongemerkt ontstaan en tegen de tijd dat de eerste symptomen merkbaar worden, is het proces al even 
aan de gang. Met de preventieve NetvliesCheck van Specsavers kunnen mogelijke netvliesafwijkingen 
vroegtijdig worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen. Het is een extra controle van de 
gezondheid van uw ogen waarbij met een netvliescamera foto’s worden gemaakt van de binnenkant van 
uw oog, het netvlies. De foto’s worden altijd beoordeeld door oogartsen en optometristen.

Drs. R. Zandbergen 
Oogheelkundig centrum Best Eye Care
Oogarts

ruim 100.000 mensen gingen u al voor!

Drs. R. Zandbergen, één van de oprich
ters van Best Eye Care, is een van de 
meest ervaren oogartsen in Nederland. 
Zandbergen wordt daarnaast gezien als 
een vooraanstaand refractiechirurg in 
Nederland. Zandbergen beschikt over 
een uitgebreid netwerk van oogspecia
listen.
 
Zandbergen: “De preventieve Netvlies
Check ligt mij al jaren na aan het hart 

en ik ben hier ontzettend gepassio
neerd over. Het oog is een van de wei
nige plekken in het menselijk lichaam 
waar je zonder te snijden als het ware 
in het lichaam kunt kijken. Op deze 
manier kunnen dus vrij eenvoudig net
vliesafwijkingen vroegtijdig gesigna
leerd worden. Daarnaast is deze ser
vice laagdrempelig; mensen hoeven 
niet naar een ziekenhuis te gaan, maar 
kunnen in hun eigen winkelstraat een 

netvliesfoto laten maken.” 

Wie komen er in aanmerking voor de 
preventieve NetvliesCheck? 
In principe komt iedereen in aanmer
king voor deze service, maar omdat de 
oogafwijkingen waar op gecontroleerd 
wordt veel vaker voorkomen op latere 
leeftijd adviseren we met name men
sen vanaf 45 jaar om deze check te 
laten doen.

Wat is de  preventieve  NetvliesCheck?
Met de preventieve NetvliesCheck 
maken we een foto van het netvlies 
(de binnenkant van het oog waar beel
den op binnenkomen en worden door
gestuurd naar de hersenen) en de ade
ren in het oog. Zo kunnen we bepaalde 
aandoeningen ontdekken die zouden 
kunnen wijzen op bijvoorbeeld hoge 
oogdruk, netvliesslijtage of complica
ties door suikerziekte. Wanneer deze 
afwijkingen op tijd gesignaleerd wor
den, is het mogelijk dat een behande
ling van de oogarts of oogchirurg de 
aandoening kan verhelpen of verdere 
verslechtering kan voorkomen.

Hoe werkt het?
Als onderdeel van het uitgebreide oog
onderzoek in de Specsaverswinkel 
wordt met een speciale camera van 
ieder oog één netvliesfoto gemaakt. 
Wanneer we de foto’s maken, ziet u 
een flits in de ogen, net als bij het 
maken van een gewone foto. Dit is pijn
loos en geheel onschadelijk. Het is niet 
nodig de ogen te druppelen en u kunt 
direct weer goed zien. De netvliesfo
to’s worden vervolgens, samen met de 
overige resultaten van het oogonder

zoek, beoordeeld door oogartsen en 
optometristen van oogheelkundig cen
trum Best Eye Care. Na maximaal een 
week krijgt u de uitslag van de beoor
deling van uw foto’s. Indien na zorg
vuldige beoordeling blijkt dat verder 
onderzoek van uw ogen raadzaam is, 
ontvangt u hierover een brief met ver
dere informatie en zult u tevens een 
verwijsbrief ontvangen waarmee u een 
afspraak kunt maken bij uw oogarts.

Oogartsen en optometristen
Best Eye Care is een oogheelkundig 
centrum dat gespecialiseerd is in oog
zorg en met name netvlies checks. Deze 

organisatie verzorgt voor Specsavers 
de beoordeling van de foto’s, eventuele 
verwijzing en klantenservice. 

Best Eye Care werkt met gekwalifi
ceerde oogartsen en optometristen  
en heeft een netwerk van academisch 
geschoolde oogartsen en oog klinieken 
 waarnaar doorverwezen kan  worden. 

Specsavers  ontvangt geen inhoude
lijke uitslag van de  beoordeling van de 
gemaakte netvliesfoto’s.

Bezoek nu uw Specsavers-winkel 
of naar www.specsavers.nl.

UW SPECSavErS-WiNkElS!
Utrecht Centrum Bakkerstraat 1719 (tegenover Bakker Bart) 030 238 0725
Utrecht Overvecht Roelantdreef 259 (naast Hunkemöller) 030 261 3772
Zeist Slotlaan 178 (schuin tegenover C&A) 030 691 9561
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