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





www.rtvutrecht.nl

RTV Utrecht digitaal kijken?
Dat kan via Ziggo op kanaal 983. 
Kijk voor de andere frequenties 
op www.rtvutrecht.nl/frequentie

Utrecht over Utrecht is
hét jaarlijkse cinema- 

& literatuurfestival van,
over en voor de regio
Utrecht. RTV Utrecht

zendt vanaf 5 juni vier
zondagen achtereen films
uit van Utrechtse makers

over hún stad en 
provincie. Op 12 juni 

presenteren 185 enthou-
siastelingen hun films,

verhalen, gedichten 
en foto´s in het Louis

Hartlooper Complex in
Utrecht. Kijk voor 

meer informatie op
www.utrechtover-

utrecht.nl of op
www.rtvutrecht.nl. 

RTV Utrecht Programmering
Iedere doordeweekse dag vanaf 07.00 het laatste
nieuws weer en verkeer in U Vandaag op de hele uren.
Kijk voor de programmering op onze site
www.rtvutrecht.nl.

! maandag 
vanaf 13 juni 07.00 uur Gods eigen Parochie

13.00 uur NOS Journaal + U Vandaag 
vanaf 18.00 uur U Vandaag avond editie

13.25 uur Het Weer
13.30 uur Reizigers Centraal (hh)

vanaf 17.30 uur Namen en Rugnummers
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

! dinsdag
13.00 uur NOS Journaal + U Vandaag 

vanaf 18.00 uur U Vandaag avond editie
13.25 uur Het Weer
13.30 uur Westbroek!
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

! woensdag 
13.00 uur NOS Journaal + U Vandaag 

vanaf 18.00 uur U Vandaag avond editie
13.25 uur Het Weer
13.30 uur Bureau Hengeveld
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

! donderdag
13.00 uur NOS Journaal + U Vandaag 

vanaf 18.00 uur U Vandaag avond editie
13.25 uur Het Weer
13.30 uur Lente!
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

! vrijdag
13.00 uur NOS Journaal + U Vandaag 

vanaf 18.00 uur U Vandaag avond editie
13.25 uur Het Weer
13.30 uur Wolfseinde
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

! zaterdag
07.00 uur U Vandaag weekend editie
07.20 uur Reizigers Centraal
07.35 uur Westbroek! (hh)

vanaf 17.00 uur Nieuwsupdate U Vandaag
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

! zondag
07.00 uur U Vandaag Weekend editie 
07.15 uur De Dierenkliniek

vanaf 12 juni 07.15 uur Utrecht over Utrecht
07.35 uur RegioNed
07.55 uur Expeditie 2011

vanaf 17.00 uur Nieuwsupdate U Vandaag
elk uur opnieuw tot 07.00 uur

Elke werkdag kunt u vanaf 07.00 uur 's ochtends al kijken naar 
U Vandaag op RTV Utrecht. U Vandaag staat garant voor het meest
actuele regionieuws in de vroege ochtend. Kort, actueel en regionaal
nieuws, aangevuld met het weer en verkeer. Op ieder heel uur ziet u
het NOS Journaal, gevolgd door een korte actuele uitzending van 
U Vandaag. 

Actueel regio-
nieuws bij 
RTV Utrecht!

Expeditie 2011 is dé 
wedstrijd voor beeldend
amateurkunstenaars in

de provincie Utrecht. Een
groot aantal kunstenaars

heeft de afgelopen tijd
hun werk ingeleverd bij
de verschillende vesti-
gingen van de Kunstuit-
leen Utrecht. Het thema

dit jaar is ‘de oorlog 
verbeeld'. In zeven af-
leveringen stellen wij 

de genomineerde kun-
stenaars aan u voor en 
ú bepaalt de winnaar.
Kijk vanaf 4 juni naar 

Expeditie 2011 op RTV
Utrecht en stem op 

uw favoriet op www.rtv
utrecht.nl/expeditie. 
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Vitaal, voor al uw hulpmiddelen
Vitaal levert hulpmiddelen bij ziekte of handicap en artikelen om gezond en 
fit te blijven. U vindt bij ons een breed assortiment aan zorgartikelen. Van 
verpleegbed tot scootmobiel, van kraampakket tot krukken, voor uitleen, 
verhuur en verkoop. Wij staan voor u klaar met een deskundig en eerlijk 
advies.

U vindt de Vitaal thuiszorgwinkels o.a. in winkelcentrum Overvecht, 
Zamenhofdreef 95, Utrecht. In het Sint Antonius ziekenhuis, Koekoeks-
laan 1, Nieuwegein. En in het Hofpoort Ziekenhuis, Polanerbaan 2, 
Woerden.

Active Rollator 
Deze luxe design rollator is zeer gebruiksvriendelijk. De remkabels zijn in 
het frame weggewerkt zodat de kabels nergens achter blijven hangen. De 
Active rollator is eenvoudig inklapbaar door de makkelijk te bedienen 
hendel. Daarnaast heeft de rollator een trapdop, waardoor met een kleine 
inspanning stoepen of drempels kunnen worden genomen.

Van ! 239,-
Voor ! 219,-

T 0900 - 8 26 27 28

www.vitaalgroep.nl

Deze aanbieding is geldig tot donderdag 23 juni 2011, op vertoon van deze advertentie.
U ontvangt geen extra serviceledenkorting. 

Vitaal, voor al uw hulpmiddelen

   AANBIEDING!





Scootmobiel showdagen

actiekorting 
lezers 

De Oud Utrechter

! 150,-

De grootste voorraad nieuw en gebruikte scootmobielen
www.welzi jnswarenhuis.nl  |  Peppelkade 21 , Houten  |  tel: 088-0009494

16 -17 en 18 juni !!!

Donaudreef 25, 3561 EL Utrecht Tel. [030] 262 22 44 24 uur per dag bereikbaar
Dorpsstraat 6, 3433 CH Nieuwegein Tel. [030] 605 16 30 www.pcbuitvaartzorg.nl

LEKKER 
BIJVERDIENEN?
Dat kan via LekkerLeven! Aan de slag 

bij jou in de buurt en wanneer het jou 

uitkomt! Wij zoeken mensen die willen 

bijverdienen als:

HUISHOUDELIJKE 
HULP (! 12,75 p/u)

TUINMAN (! 12,75 p/u)

KLUSSER (! 12,75 p/u)

Ben jij die gemotiveerde en 

enthousiaste persoon waar wij naar 

op zoek zijn en ben je minimaal 

een half jaar beschikbaar voor 2 

tot maximaal 10 uur per week? 

Reageer dan snel en vul vandaag 

nog het inschrij" ormulier in op onze 

website.

Meer informatie?

I: www.lekkerleven.nl

E: relatiebeheer@lekkerleven.nl

T: (026) 789 00 09



Opinie
Informatie

Opinie

De ongelijkheid aan inkomens (vermogensvorming of –vererving buiten beschouwing gelaten) zorgt onder politici en de bevolking voor onvrede, discussies en soms ook wel tot maatregelen. De 
gepensioneerden zien de inkomensverschillen in hun sectoren ras teruglopen. Hoe groot is de ongelijkheid in ons land?

Oók onder gepensioneerden kunnen de inkomensverschillen aardig oplopen, zij het veel en veel min-
der dan onder werkenden. Echter, weinigen hoeven zich druk te maken over bonussen, graaien, grove 
winstuitkeringen, zwart geld of andere vormen van ‘zakken vullen’. Dit alles gebeurt voornamelijk 
onder de mensen, die menen dat zij daar in de bloei van hun carrière alle recht op hebben. Overigens 
worden al deze ‘verrijkingen’ vrijwel nooit meegerekend voor de opbouw van bedrijfspensioenen.



De Vereniging Oud-Utrecht bevordert onderzoek naar de geschiedenis van de provincie Utrecht. Hier-
voor is de Oud-Utrecht Geschiedenisprijs in het leven geroepen. 

Hiervoor kunnen artikelen worden ingezonden die nog niet gepubliceerd zijn en minimaal 2.500 woorden 
tellen. De winnaar krijgt een geldbedrag van !2.500,-- en een penning. Het artikel is van wetenschappelijk ge-
halte (ter beoordeling van de jury). Inzenden aan het secretariaat van de Vereniging Oud-Utrecht, Postbus 91, 
3500 AB Utrecht (moeten vóór 1 januari 2012 binnen zijn). Kijk voor de voorwaarden op www.oud-utrecht.nl.

Op de gevel van De Lessepsstraat 48 is weer een lantaarn terug met 
de tekst BRANDSEIN. 

Aan deze voormalige melkwinkel van Mijndert en Aafje Vossestein hing in de jaren ‘20 een dergelijk sein om 
aan te geven dat in het pand een telefoon voor noodgevallen aanwezig was. Frits Lintmeijer (wijkwethouder 
Noordwest) en Jacob Vossestein (kleinzoon van de melkboer), staken dit brandsein (een kopie van het 
origineel) onlangs weer aan (zie foto). In het Museum van Zuilen is inmiddels ook een expositie te zien over 
75 jaar vrijwillige brandweer Zuilen.

Op donderdag 2 juni om 11.30 wordt de ‘Voetstap van Sint 
Maarten’ onthuld. Dat is een plaquette met een voetafdruk en 
een tekst, die tot uitdrukking brengt, dat de stad Utrecht en 
de Domkerk deel uitmaken van een Europees netwerk van Sint 
Maartenssteden. De plaquette wordt bevestigd aan de weste-
lijke gevel van de Domkerk, naast de bronzen deuren. 

De Voetstap dient ook als herkenningspunt voor wandelaars en pelgrims, die de culturele Sint Maartenswan-
delroute lopen. Deze ‘Utrechtse’ route, die loopt van Utrecht naar het Franse Tours, de stad waar Martinus in 
de vierde eeuw bisschop was, zal naar verwachting in 2012 gereed komen.

Oprakelen van het verleden kan Het Utrechts Archief als de 
beste. Maar van 2 juni tot en met 29 oktober 2011 haalt het 
archief wel heel uitzonderlijke ouwe koeien uit de sloot. 

In de tentoonstelling Ouwe koeien! Dieren in Utrecht wordt 
het archief een belevenis vol dieren. Met de eerste en enige 
opleiding diergeneeskunde van Nederland en veemarkten van 
internationaal belang is Utrecht van oudsher al een beesten-
bende. Sommige dieren zijn zo gewoon dat we ze als medebewoners zien. Andere dieren zijn lastpakken 
die we het liefst verbannen. Ze zijn beschermd, zitten op schoot, of misschien zelfs in het haar! In films, 
krantenberichtjes, spannende, leuke, maar ook ontroerende verhalen vertellen de dieren in de expositie Ouwe 
koeien! over hun veranderende plek in de tijd. Het Utrechts Archief is gevestigd aan de Hamburgerstraat 28.

Zaterdagavond 11 juni bekende Boogie Nights-party weer 
het Pim Jacobs theaterin Maarssen aan. De DJ’s Erwin Pe-
ters en Rob Spijker, die jaren geleden de dance classics-
avonden in Nederland op de kaart zetten, beloven nog 
meer spektakel dan tijdens de eerdere avonden.  Boogie 
Nights; dansen op lekkere disco. En op de bijbehorende 
videoclips. 

Tijdens dit feest draaien DJ’s Erwin Peters (Veronica) en Rob Spijker (ID&T, Slam FM) de beste dancetracks 
uit de 70’s, 80’s en 90’s. Als geen ander weten zij op welke disco en dancetracks de bezoekers in Maarssen 
uit hun dak gaan. Peters & Spijker startten jaren geleden de succesvolle ‘Dance Classics’-reeks in het Pim 
Jacobs theater in Maarssen. Nu is het discoduo terug met ‘Boogie Nights’. 
Het unieke van Boogie Nights is dat de beste funk-, disco-  en dancehits van toen niet alleen te horen zijn, 
maar tegelijkertijd ook te zien zullen zijn op megaschermen. Spijker en Peters beheersen de techniek om 
tijdens een liveshow niet alleen geluid, maar ook beeld te mixen. Om het geheel af te maken wordt Boogie 
Nights ondersteund door de nieuwste licht- en geluidstechnieken.

Boogie Nights
Boogie Nights in het PJT begint om 21.00 uur en gaat door tot 02.00 uur. Entree is 8,50 euro in de voorver-
koop of 10 euro aan de deur. 

Voorverkoopadressen: 

Voor meer informatie kijk op: www.iloveboogienights.nl  

DE KOMENDE 2 WEKEN BIJ 
PATHÉ REMBRANDT UTRECHT
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6 JUNI
NEW YORK, I LOVE YOU 3ts
Mozaïekfi lm in navolging van Paris, je t’aime, 
waarin verschillende regisseurs een verhaal 
vertellen in de metropool New York.

20 JUNI
NOWHERE BOY 9ta
Nowhere Boy is een biografi sche fi lm over de 
jeugd van John Lennon, van regisseur Sam 
Taylor-Wood. 

50PLUS voorstellingen zijn elke 
maandag om 15.30 uur te zien, 
uitgezonderd de schoolvakanties.

Een expositie onder de titel ‘Kleurenblind’. Die is in het Utrechtse stadhuis te zien tijdens homo-
cultureel festival MidZomerGracht! ‘Kleurenblind’ is een fotografisch verslag van de vorming van 
een nieuwe homo-emancipatiebeweging in Israël, vastgelegd door Vincent Wijlhuizen. 

De proef met de antiek- en curiosamarkt op 
koopzondagen op initiatief van de Vereni-
ging Oud Utrecht wordt voortgezet. Op 
zondag 5 juni vindt opnieuw een markt op 
de Mariaplaats plaats van 11.00 tot 17.00 
uur. De volgende markten zijn 7 augustus 
en 4 september.

Op 5 juni presenteert het ZIMIHC Theater de voorstellingen ‘Onder Ogen’ en ‘Benzine’  van Thea-
tergroep Boast en van Theatergroep Gort en de Liefde. De entree voor deze dubbele theatervoor-
stelling is ! 10,-. Aanvang 15.00 uur. ZIMIHC Theater, Bouwstraat 55, Utrecht.

De zomerse A Lazy Sunday Afternoon op het Lepelenburg, van 13.00 – 17.00 uur, gaat weer van 
start. De eerste editie staat in het teken van de jongste talenten op het gebied van kunst zoals de 
winnaars van de Utrechtse Kunstbende voorrondes 2011 en een optreden van de winnares van 
vorig jaar, Sophie Jurrjens, en een van de finalisten van ‘The Clash of the Titans’ 2011, Rachèl 
Louise.

Utrecht en haar rijkdom aan beelden. Henk van Hilten, gildegids, 
neemt belangstellenden mee langs een aantal beelden en vertelt 
erover. 
Aanmelden: Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7, 
tel. 030 234 32 52 of per e-mail: post@gildeutrecht.nl. Kosten ! 5,-.

Maandelijkse nieuwsshow Slok op Utrecht met dichters, muziek en interviews. Onder aanvoering 
van het Poeziecircus. Aanvang: 20.30 uur. Locatie: Cafe Willem Slok, Korte Koestraat 2. 

Maddox Bisonspoor Maarssenbroek 
Zon & Sier Pieter de hooghplein Maarssenbroek
Kida hair & beauty Prins Bernhardplein Utrecht-Noord

Accessoiria Herenstraat Breukelen
Stan & Ollie cafetaria Karel Doormanplein Breukelen
Pim Jacobs theater Harmonieplein Maarssen



Turbulent, chaotisch, activistisch, gepassioneerd en professioneel. Al deze termen zijn van toepas-
sing op de in 1966 opgerichte School voor (de) Journalistiek in Utrecht. Dat blijkt uit het historisch 
overzicht dat oud-journalist Louis Engelman over de opleiding heeft samengesteld. 

Op de website svjgeschiedenis.nl is te lezen hoe de school lange tijd één van de meest gedemocratiseerde 
studies in Nederland is geweest, waar studenten vaak meer te vertellen hadden dan de directie. Soms werd 
daarover een bittere strijd gevoerd. Op de site zijn bijna duizend foto´s opgenomen van studenten, docen-
ten, locaties en gebeurtenissen uit de Sv(d)J-geschiedenis. Daarnaast ook filmpjes, waaronder een opname 
van een Algemene Schoolvergaderingen (ASV). Bovendien bieden opmerkelijke anekdotes bijzondere 
inkijkjes in de schoolhistorie.

In het juni-nummer van tijdschrift Oud Utrecht gaat het over huisvesting 
voor ouderen in de jaren ‘50, over een vergeten tijdschrift en over het 
hergebruik van de trappen van het voormalige St. Elisabeth Gasthuis.

Bij het artikel over ’huisvesting van bejaarden die elders niet terecht 
konden’ wordt specifiek ingegaan op de bouw van een bejaardenhuis in de 
Tuinwijk dat na twintig jaar al niet meer voldeed. Leuk is het artikel over 
humor anno 1880. Vorig jaar dook op een veiling een onbekend Utrechts 
tijdschriftje op: De Humorist. Het bleek de creatie van twee tieners.
Ook bijna vergeten was de, in de jaren ’70 ten behoeve van Hoog Catharijne onnodig gesloopte, dubbele 
traptoren uit het middeleeuwse St. Elisabeth Gasthuis. De resten liggen nog in Fort Rhijnauwen en er zijn 
nu plannen dit architectonische curiosum te herbouwen.
Het tijdschrift Oud Utrecht is te koop voor 2,50 euro bij Broese,Stadhuisbrug; Bruna, Nachtegaalstraat en 
Zevenwouden; RonDom, Domplein; Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat.

Zaterdag 18 juni houden de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en de Universiteitskliniek 
voor Paarden een Open Dag. De grootste en modernste dierenziekenhuizen van Europa geven nu een 
unieke kijk achter de schermen

Naast een uitgebreide diergezondheidsinformatiemarkt 
bieden onze medewerkers bijzondere activiteiten voor jong 
en oud aan. Van 11.00 tot 15.00 uur is iedereen van harte 
welkom!

Speciale aandacht...
is er voor spoedzorg bij gezelschapsdieren en paarden. Wat 
moet u doen als uw dier gewond raakt. Wat is wijs en wat 
moet u vooral niet doen. Daarnaast kunt u in de stand van 
de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden Nederland meer informatie over de spoeddienst krijgen. En 
laten wij u onze Ambulante kliniek voor Paarden zien. Kom kijken naar onze nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van onderzoek en behandelingen van huisdieren en paarden. Kom kijken in de klinieken naar onze 
moderne operatiekamers, de röntgenruimte en het bestralingscentrum. Op veel plekken in de kliniek zijn er 
demonstraties zoals de loopband voor paarden, spermaopvang van hengsten, maar ook laten de chirurgen 
een knap staaltje werk zien. 

Kom luisteren…
naar interessante lezingen van onze veterinaire topspecialisten. Zij vertellen de bezoekers meer over gedrag 
van dieren, buikpijn (koliek) en rugpijn. Snuffel rond op onze diergezondheidsinformatiemarkt. Hier staan 
veel stands van de speciale afdelingen van onze klinieken zoals Vogels & Bijzondere dieren (bijvoorbeeld 
slangen), de Gedragskliniek voor Dieren, vruchtbaarheidsonderzoek, de dikke dierenpoli en het laboratori-
um. Ook is aan de kleintjes gedacht met een speciaal knuffeldierenspreekuur en schminken in hun favoriete 
dier. Er is nog veel meer te zien en te beleven. 

Aanmelden
In verband met de rust en veiligheid van aanwezige patiënten stellen wij het op prijs als de bezoekers zich 
van te voren aanmelden via de website www.uu.nl/universiteitskliniek. Zij krijgen dan tevens een gratis 
consumptiebon aangeboden!
Vanwege hygiënemaatregelen is het niet toegestaan om tijdens de Open Dag huisdieren mee te nemen. 

De Ladies Night is een avond speciaal voor vrouwen van alle leeftijdcategorieën en staat in het teken 
van zwart en rosé. 

Er is gekozen voor het thema van schoonheid en beauty. Dit wil niet zeggen dat er niets anders te zien is 
dan wat met het lichaam te maken heeft. U kunt zelfs de toekomst laten voorspellen of een schets/karika-
tuur van u zelf laten maken of wat dacht u van een heerlijke massage.
Op deze avond zijn er verschillende bedrijven die hun producten komen demonstreren en promoten d.m.v. 
monstertjes, aanbiedingen of kortingsbonnen enz.
De bezoekers van de ladies Night betalen voor deze avond een klein entreebedrag ter vergoeding van 
gemaakte kosten en krijgen er een bakje koffie /thee voor terug.
Voor meer informatie of reservering kunt u bellen naar 06-19585342.

De Ladies Night is een avond speciaal voor vrouwen van alle leeftijdcategorieën en staat in het 
teken van het thema van schoonheid en beauty.  Aanvang 20.00 - 23.00 uur. Locatie: vvDSO/
Ultrajectum, sportpark Vechtzoom (achter ziekenhuis Overvecht)

Voor de eerste keer gecombineerde orgel- en beiaardconcerten in de Torenpleinkerk van 
Vleuten. Aanvangstijd is 15.30 uur. Optredens van bekende topmusici. Zie www.klokkenspel-
vereniging.nl

Zaterdagavond 11 juni komt de bekende Boogie Nights-party weer naar het Pim Jacobs theater 
in Maarssen. De DJ’s Erwin Peters en Rob Spijke beloven nog meer spektakel dan tijdens de 
eerdere avonden.  Boogie Nights in het PJT begint om 21.00 uur en gaat door tot 02.00 uur. 
Entree is 8,50 euro in de voorverkoop of 10 euro aan de deur.

Cultuurhuis Stefanus presenteert ‘Kunstsalon’, dé ontmoetingsplek voor kunstenaars en 
belangstellenden. Met op 12 juni aandacht voor Zomerlicht. Tijd: 15.00 - 17.00 uur, locatie: 
Buurthuis de Bram – Rhônedreef 40, Utrecht.

Zaterdag 18 juni houden de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en de Universiteits-
kliniek voor Paarden een Open Dag. De grootste en modernste dierenziekenhuizen van Europa 
geven nu een unieke kijk achter de schermen

De Utrechtse fotograaf Raymond Rutting en zijn freelance collega Sacha de Boer vertellen in 
het stadhuis over hun stijl van fotograferen en hun reizen.
De tentoonstelling Tegenpolen is gratis toegankelijk en te zien van 6 juni t/m 30 juni.

In de Nicolaikerk (Nicolaaskerkhof) is een tentoonstelling te zien van oude Utrechtse gevelste-
nen afkomstig uit de depots van het Centraal Museum. 

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d

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)  -

Overnac!te" #" stijl... Overnac!te" #" stijl... 
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INKOOP
GOUD ZILVER

NU IN UTRECHT

KOM LANGS IN DE WINKEL
Zadelstraat 41 Utrecht - 030 - 231 14 84

maandag: 12.00-18.00 – dinsdag en woensdag: 10.00-18.00
donderdag: 10.00-21.00 – vrijdag en zaterdag: 10.00-18.00

W W W . E U R O P E A N G O L D S M I T H S . N L

Met HOVO Utrecht kunt u samen 
met gelijk gestemden uw kennis 

verdiepen onder leiding van ervaren 
docenten. U kunt kiezen uit meer 
dan 80 cursussen en studie reizen 
op het gebied van wijsbegeerte, 

humanistiek, geschiedenis, kunst, 
natuurwetenschappen, religie en nog 
veel meer. Ons aanbod kunt u vinden 
op www.hovoutrecht.nl. Een cursus-
gids kunt u aanvragen via hovo@uu.nl 

of telefoon 030 - 253 31 97.

Kom ook naar 
de Zomeracademie 

van 4!t/m!7!juli 2011! 
Met interessante 

lezingen rond het thema 
‘de uitdaging’.

www.hovoutrecht.nl

Uitgekeken?





In 2011 worden naar verwachting zo’n 20 vluchtelingen door de gemeente gehuisvest in Maarssen. Vrijwilligers 
van de Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (SWMD) begeleiden hen. Lijkt het u ook leuk om 
een vluchteling wegwijs te maken in Maarssen, of bij het leren spreken van de Nederlandse taal? Dan zijn wij 
naar u op zoek! Bel voor meer informatie of een kennismakingsgesprek met Linda Voogt, telefoon 0346-290710 
(op maandag- en donderdagochtend).

De stichting Stade Dienstverlening is op zoek naar chauffeurs en gastheren/-vrouwen voor de Boodschappen-
PlusBus in Utrecht. Heeft u zin in gezellig vrijwilligerswerk? Bel 030- 2361793 en vraag naar Margriet van Dijken.

OUD UTRECHTERTJE

Westkanaaldijk 5-06  Utrecht
Tel. (030) 241 07 07  info@plastotherm.nl

Kozijnkunst
www.plastotherm.nl

200 m2
showroom

Bezorg mij vrijblijvend informatie over:

! kunststof  ! aluminium ! hout

Afzender:

Naam ..............................................................

Straat ................................................ nr. .........

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

Plaats ..............................................................

Telefoon ..........................................................

Stuur deze kaart zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 51302, 3501 WC Utrecht.

Of kijk op www.plastotherm.nl

De voordelen
1  Perfecte kwaliteit door onze 
 jarenlange ervaring
2  Keuze uit diverse profi elen en 

kleuren
3  KOMO attestcertifi caten op het 

complete kozijn
4  Inbraakveilige kozijnen met als 

extra Politie-keurmerk klasse 2
5 Absoluut onderhoudsarm
6  10 jaar volledige schriftelijke ga-

rantie op kozijn, glas en montage
7  Alle kozijnen naar eigen wensen 

op maat gemaakt
8  Deskundige, snelle en schone 

montage
9  Uitstekende service en klant-
 gerichtheid, ook in de toekomst
10  Persoonlijk advies, afgestemd per 

project en budget 

"





! ! 

Nooit te oud
voor vakantie

Stichting Mens en Samenleving

Bel voor onze gratis vakantie-
brochure (0318) 48 51 83 
of kijk op onze website
www.smsvakanties.nl



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 adresgege-
vens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Horizontaal
1. musicus; 7. lachende trek op het gelaat; 13. gard; 14. Nederlandse prinses; 16. jongensnaam; 
17. boekversiering (beeldmerk); 20. algemene kioskonderneming (afk.); 21. schateren; 23. 
vreemde muntsoort; 24. regel (maatstaf); 26. zwemvogel; 28. titel (afk.); 29. twijg (uitloper); 
31. muzieknoot; 33. selenium (scheik. afk.); 34. document (polis); 35. vat; 37. iemand die 
geregeld bij dezelfde winkel iets koopt; 40. nagerecht; 41. landbouwwerktuig; 43. oneffen 
(grof); 45. familielid; 46. nieuw (in samenstelling); 47. muzieknoot; 48. kampeerverblijf; 50. 
aartsbisschop (Lat. afk.); 52. onmeetbaar getal; 53. inwendig orgaan; 55. zondag (afk.); 56. 
het leger (te land); 57. reverendus dominus (afk.); 58. militair hoofddeksel; 60. kosten koper 
(afk.); 61. titanium (scheik. afk.); 62. mand (bun); 64. oosterlengte (afk.); 65. boomsoort; 
67. Indische praatvogel; 69. dakbedekking; 71. mobiele eenheid (afk.); 72. hoofddeksel; 73. 
hoofddeksel; 75. slaapplaats; 77. berggeel; 79. familielid; 80. regeringsreglement (afk.); 82. 
ploegsnede; 84. brandstof; 85. vaalt (mesthoop); 87. pienter (slim); 89. bloeimaand; 90. eerste 
trap waarmee een voetbalwedstrijd begint; 92. mannetjeshond; 94. plaats in Drenthe; 96. 
vordering; 97. hartstochtelijk; 99. Europese rekeneenheid (afk.); 100. bikini zonder bovenstuk; 
101. benedenverdieping.

Verticaal
1. lieveling (gunsteling); 2. spoedeisend; 3. elektrisch geladen metalen deeltje; 4. deel van voet; 
5. muzieknoot; 6. openbaar vervoermiddel; 7. wildebeest; 8. Frans lidwoord; 9. dienstbode; 
10. watering; 11. werelddeel; 12. begerig (verlangend); 15. Europees kampioenschap (afk.); 
18. Ierse verzetsorganisatie (afk.); 19. kever; 21. Genootschap Nederland-Engeland (afk.); 22. 
loot; 25. gymnastiektoestel; 27. Europeaan; 30. beknopt; 32. Franse kaassoort; 34. allerwegen; 
36. heden; 38. soort onderwijs (afk.); 39. natrium (scheik. afk.); 40. votre excellence (afk.); 
42. makker (reisgenoot); 44. waakzaam; 46. niets (zero); 47. burgervrouw (zuid. Ned.); 49. 
zandheuvel; 51. bouwland; 52. procent (afk.); 54. grote bontgekleurde papegaai; 58. eender 
(hetzelfde); 59. groot binnenwater; 62. plaats in Rusland; 63. sein om soldaten te wekken; 66. 
militaire rang (afk.); 67. barium (scheik. afk.); 68. int. vliegtuigkenteken Oostenrijk; 70. getijde; 
72. treiteren (plagen); 73. hoffeest; 74. trichloorethyleen (afk.); 76. kapje om een brandende 
kaars te doven; 78. hulzen van gedorste korenaren; 79. klap; 81. belemmering; 83. hertensoort; 
85. bewoner van Baskenland; 86. kledingstuk; 87. tobbe; 88. luizenei; 91. plaats in Brazilië 
(afk.); 93. erbium (scheik. afk.); 95. voor (in samenstelling); 97. Verenigde Naties (afk.); 98. 
gewijzigde aansprakelijkheid (afk.).



* vraag naar de voorwaarden

Knip de bon uit en ontvang 15% korting op het 
gehele assortiment.

Natuurlijk(e) zonweringBart Hoes, tuinarchitect

10 gouden tips

www.ambiance-zonwering.nl

DIT MAGAZINE IS UITGEGEVEN 
DOOR AMBIANCE ZONWERINGPRIJS ! 3,95

Altijd weer je eigen sfeerGenieten van het weer is leven in comfort. Zonweringspecialist Ambiance 

laat u het wisselende Nederlandse klimaat altijd liefhebben. Onze duurzame 

producten zijn sfeervol en van hoogwaardige kwaliteit. Zonwering biedt een 

meerwaarde voor u en uw woning. Nodig de zon uit in uw leven en laat u 

inspireren in één van de vele showrooms van de zonwerings pecialisten van 

Ambiance in het hele land.

www.ambiance-zonwering.nl
ALMERE  |  AMSTELVEEN  |  AMSTERDAM  |  APELDOORN  |  ASSEN  |  AXEL  |  BAVEL  |  DELFT  |  DELFZIJL  |  DEN HAAG  |  DONGEN  |  DORDRECHT  |  EDE  |  EINDHOVEN   |  GOES  

GORINCHEM  |  GORREDIJK  |  GRONINGEN  |  HAARLEM  |  HARDERWIJK  |  HEERHUGOWAARD  |  HILVARENBEEK  |  HILVERSUM  |  HOOGEVEEN  |  KAMPEN  |  LEEUWARDEN 

LEIDERDORP  |  LEIMUIDEN  |  NIEUW-LEKKERLAND  |  NIJMEGEN  |  NUMANSDORP  |  OLDENZAAL  |  ROOSENDAAL  |  ROTTERDAM  |  SON  |  ST- MICHIELSGESTEL  |  TIEL 

TILBURG  |  UITGEEST  |  VLAARDINGEN  |  VOLENDAM  |  WORMERVEER  |  ZOETERMEER  |  ZWAAG  |  ZWOLLE

Kom langs 
en proef de 
sfeer in onze 
showroom!

Een kijkje in de tuin van Arend Langenberg

gouden tipsEen kijkje in de tuin van Arend Langenberg

Ambiance Zonwering

Jaap Bijzerweg 11, WOERDEN
 (0348) 41 53 20

www.ambiance-zonwering.nl/broere - info@broerezonwering.nl

Naast een mooi design, beschikken de fi etsen over 
een trendy en opvallende kleurstelling en zijn 
voorzien van een cardan-as aandrijving in plaats van 
de conventionele ketting aandrijving. 
De cardan-as aandrijving heeft 2 grote voordelen, 
te weten enerzijds maakt het de uitstraling van de 
fi ets nog ‘strakker’ en daarnaast is een cardan-as een 
gesloten systeem, waardoor er veel minder onder-
houd plaats hoeft te vinden. En je hebt dus ook geen 
last van pekel in de winter die je ketting aantast. Het 
is natuurlijk niets voor niets dat veel motorfi etsen dit 
jaar tijdens Parijs-Dakar voorzien zijn van een cardan 
aandrijving.(de werking van een cardan kun je verge-
lijken met een molen, dus d.m.v. tandwielen die een 
lange stang laten draaien, die vervolgens weer de 
tandwielen van het achterwiel in beweging zetten). 

Vriendelijk geprijsd 
Buiten deze opmerkelijke uitstraling zijn deze fi etsen 
ook nog eens zeer vriendelijk geprijsd, te weten: SUV 
E-bike 975 euro (!). One City 3 speed dames 1098 
euro. One City 7 speed heren 1329 euro. One City 3 

speed Long Ride 1649 euro. Deze fi ets is ook voorzien 
van een accu met een range tot 120 km. En een 
Lihium Polymeer accu, wat ook nog als voordeel 
heeft dat deze accu ongeveer een 800 keer 
opgeladen kan worden in tegenstelling tot een 
Lithium ion accu tot 500 keer. Dus echt een extreem 
goede accu met topprestaties. 

Licht van gewicht. 
Tenslotte kan ik nog opmerken dat de E-bikes van 
Wayel opmerkelijk licht zijn van gewicht. Is bij een 
normale E-bike een gewicht van 30 kilo normaal, de 
E-bikes van Wayel hebben een gewicht van ongeer 
22 kilo. 

Vouwfi ets
Tenslotte wordt binnenkort een nieuwe E-bike 
vouwfi ets toegevoegd aan het assortiment, te weten 
de E-BIT. Een heel eenvoudige inklapbare E-Bike 
vouwfi ets, licht van gewicht (nog geen 13 kilo) en 
inclusief een trolley om de fi ets in te voeren. Deze 
fi ets kost 1099 euro. 

Autobedrijf Van der Plaats
St. Laurensdreef 50 / hoek Nebraskadreef 1, 
Utrecht. 

tel 030 2613612
De betre! ende fi etsen kunt u bekijken 
in onze showroom.
www.vdplaats.nl

Wayel E-bikes, afkomstig uit Italië, vallen vooral op vanwege hun zeer trendy uistraling.

Nieuw: de trendy Wayel E-bikes

Van der Plaats 
biedt meer!

INRUIL 

EN FINANCIERING 

MOGELIJK*

* vraag naar de voorwaarden
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