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Caroline Tensen volgt in de 6-de-
lige serie Zeg eens B (NCRV) acht 
mensen die laaggeletterd zijn en 
die daar wat aan gaan doen. “Je 
kunt je nauwelijks voorstellen 
hoe het is om niet te kunnen le-
zen en schrijven. Wat een enor-
me impact dit heeft op je leven 
als je zoiets vanzelfsprekends 
níet kunt.”

Als je moeite hebt met lezen 
en schrijven of je kan het he-
lemaal niet, en je wilt je rij-
bewijs gaan halen dan loop 
je al snel tegen het probleem 
aan dat je moeite hebt met de 
theorie, en in de praktijk de 
verkeersborden, en beweg-
wijzering. 
1 op de 9 volwassenen in 
ons land is laaggeletterd. Zij 
lopen elke dag tegen grote 
problemen aan door hun 
taalachterstand. De schaam-
te is groot.

De NCRV heeft van die acht 
mensen, Tarik, die graag zijn 
rijbewijs wil halen, maar 
moeite heeft met zijn theorie. 
Caroline Tensen heeft Tarik 
theorie lessen laten volgen 
bij Aansturen Rijopleidin-
gen.

Bij Aansturen rijopleidingen 
werken instructeurs die zich 
gespecialiseerd hebben om 
de anders lerende leerling de 
theorie te leren. 

Leerlingen met dyslexie 
heeft een andere begeleiding 
nodig dan iemand die laag 
geletterd is.

Daarom zijn wij blij dat de 
NCRV gekozen heeft voor 
Aansturen Rijopleidingen 
om Tarik klaar te stomen 
voor het theorie examen met 
het volgen van individuele 
theorie lessen en met een 

taal coach. 

Zal het Tarik lukken om zijn 
theorie examen te halen? 
Kijk allemaal op 24 oktober 
2014 naar het progamma 
Zeg eens B om 21.30 uur op 
NPO1 

Caroline Tensen bij 
Aansturen Rijopleidingen

Aansturen Rijopleidingen
Van der Marckstraat 2 3554 XK Utrecht

030 - 75 123 60 | info@aansturen.nl 
WWW.AANsTuReN.Nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur 
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

DE LEKKERSTE WINTERKOST VAN NEDERLAND! 

TO GO

Openingsti jden:
Wij zijn elke dag geopend 
van 16:00 - 20.30 uur en 
zaterdag van 12:00 tot 
20.30 uur. 

Je vind ons aan de Lange 
Jansstraat 2, tegenover de 
Neude naast de Subway.

In hartje Utrecht bij Stamp & Stoof vind je de hele winter lang 
de lekkerste stamppott en, stoofschotels en maalti jdsoepen. 
Natuurlijk ambachtelijk gemaakt in onze eigen keuken. In onze 

stamppott en gebruiken we alleen biologische aardappelen. 


KORTINGSBON

Bij inlevering van deze 
bon € 1,00 kor�ing 

op een van onze heerlijke 
stoofschotels

Geldig tm 20 november 2014, niet geldig 
samen met andere acti es. 
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Zat van nachtlawaai AH

“Een file in de straat, 
vandalisme, wildplassen 
en drugshandel; 
omwonenden van 
de Albert Heijn aan 
het begin van de 
Amsterdamsestraatweg 
zijn de overlast door 
bezoekers tussen 22.00 
uur en middernacht 
spuugzat.”

Door Roberto Cancian

Utrecht - Dat geeft actie-
groep ‘Overlast Daalse-
buurt’ aan. Ondersteund 
door de Socialistische Partij 

ging de actiegroep langs de 
deuren voor steun bij hun 
actie. Driekwart van de om-
wonenden zou willen dat 
de Albert Heijn ‘s avonds na 
22.00 uur sluit. 

‘Geen overleg’ 
Woordvoerder Arjan Ko-
nincks, van de desbetref-
fende Albert Heijn, heeft 
een andere mening. “De 
SP heeft ook deze keer niet 
met ons overlegd. Hoe is de 
vraag gesteld toen ze langs 
de deuren gingen? Het is een 
verzorgingsgebied van 750 
meter waar 17.000 mensen 
wonen. Ik ben het er mee 
eens dat er overlast is, maar 
is de overlast uitsluitend te 

linken aan mijn winkel? De 
gemeente wil avondwin-
kels, dan moeten ze ook 
ondersteuning bieden in de 
vorm van extra toezicht in 
de buurt. Wanneer je in de 
winkel tussen 22.00 en 00.00 
uur gaat vragen of de winkel 
open moet blijven, dan zal 
je horen dat er veel behoefte 
is aan een avondwinkel. Het 
is net waar en aan wie je de 
vraag stelt.”

Ontheffing
De ontheffing van de Albert 
Heijn verloopt op 25 januari 
2015. In november besluit 
de gemeente welke winkels 
tot middernacht open mo-
gen blijven. 

Albert Heijn: “De SP heeft ook deze keer niet met ons overlegd. Is de overlast uitsluitend te linken 
aan mijn winkel?”

Elke week neem ik u graag 
ongeveer honderd jaar 
terug mee in de tijd, aan 
de hand van twee perso-
nen die in de stad Utrecht 
woonden. 

Wat deze personen bindt 
is dat zij beiden in hun tijd 
bekend waren onder hun 
bijnaam. Deze week laat ik 
u kennis maken met…

‘De Schrijver’ woonde aan 
het begin van de twin-
tigste eeuw in de Lange 
Hamsteeg en tegen een 
vergoeding allerlei schrijf-
werk verrichtte. Hij wist 
zeer diplomatieke brieven 
te schrijven met de juiste 
aanhef voor desbetref-
fende personen. 

Daarnaast was hij één van 
de meest gerenommeerde 
tatoeëerders die Neder-
land ooit gekend heeft. 
Hij werkte van ongeveer 
1925 tot 1960 in Utrecht, 
Amsterdam, Maastricht 
en zelfs Chicago in de 
Verenigde Staten. 

Veel oudere inwoners 
van de stad Utrecht die 
een tatoeage hebben zijn 
waarschijnlijk door hem 
geholpen…

‘De Sponzenduiker’
‘De Sponzenduiker’ was 
de bijnaam van een kleine 
man die aan het begin 
van de twintigste eeuw 
in de volksbuurt Wijk C 
woonde. Zijn bijnaam 
doet vermoeden dat hij 

een geweldige zwemmer 
was, terwijl het tegendeel 
waar is. Hij kon geen slag 
zwemmen, maar naar 
eigen zeggen had hij in 
vroegere tijden naar spon-
zen gedoken. 

‘De Sponzenduiker’ 
verdiende zijn geld als 
kaartverkoper. Wanneer er 
een revue, circus of ander 
evenement in de stad was 
kocht hij er een grote par-
tij kaartjes van op. Deze 
verkocht hij met winst op 
de dag van de uitvoering 
aan de deur bij de schouw-
burg of circustent. 

Hij deed in latere dagen 
hetzelfde met kaartjes 
van belangrijke voetbal-
wedstrijden. De bekende 
verschijning droeg zijn 
bijnaam al zo lang dat de 
flair er enigszins af ging. 

Hij kreeg daarom de ere-
bijnaam ‘De Parelduiker’ 
toebedeeld, omdat parels 
nog dieper in zee zouden 
voorkomen en dus moeilij-
ker op te duiken. 

Twee van zijn kinderen 
droegen de bijnamen 
‘Job de Spons’ en ‘Vieze 
Wies’…

- Evert van der Zouw.
Binnenkort verschijnt zijn 
boek over bijnamen in 
Utrecht.

Opmerkingen, aanvullin-
gen, vragen of suggesties: 
evert@belangrijk.nl

bIjnAmEnHerdenking 
Kristallnacht
Utrecht - In de nacht van 9 
op 10 november 1938 wer-
den op initiatief van de na-
zi’s honderden synagogen 
verwoest, winkels in brand 
gestoken, ziekenhuizen aan-
gevallen, vele honderden 
joden vermoord. Gelukkig 
waren er ook toen enkele 
Duitsers die zich hiertegen 
verzetten. In een tijd van 
toenemend antisemitisme is 
het goed om elkaar hierbij te 
bepalen. Gelukkig kan ook 
nu van joodse zijde gezegd 
worden dat er ook goede 
kontakten met moslims be-
staan. De herdenking van de 
Kristallnacht is op zondag 9 
november om 19.00 uur in 
de Lutherse kerk, Hambur-
gerstraat 9.

Taiji Festival 
Utrecht - Stichting Tai-
jiquan Nederland (STN) 
houdt op zaterdag 8 novem-
ber van 10.00 tot 18.00 uur 
een groot Taiji Festival op 
sportcentrum Olympus aan 
de Uppsalalaan 3 in Utrecht. 
Met  onder meer demonstra-
ties van traditionele krijgs-
kunsten, workshops van 
nationaal en internationaal 
bekende docenten, open 
Nederlandse groepskampi-
oenschappen, een kinder-
wedstrijd en een informa-
tieve markt waar van alles 
te vinden is op het gebied 
van Taijiquan en Qigong. 
De entree bedraagt 15 euro, 
kinderen tot 14 jaar hebben 
gratis toegang. 
Zie www.taijiquan.nl.  


