
Voor de krant

zijn we op zoek naar

bezorg(st)ers

Reageer snel:
030 - 247 99 77

of stuur een e-mail naar:

inspectie@mediaverspreiders.nl

Bezorging is op woensdag
Minimale leeftijd is 13 jaar

De kranten worden thuis afgeleverd

Heb jij er wel eens over nagedacht om bij Defensie te werken? 
Dan is ‘Groen Talent’ wellicht het project voor jou. 

Voldoe jij aan de eisen om bij Defensie te werken en ben je woonachtig in de Utrecht en 
omgeving? Meld je dan snel aan voor de voorlichtingsdag die plaatsvindt op 5 novem-
ber 2014 vanaf 13:00 uur. De locatie van de voorlichting krijg je per mail nadat je je hebt 
aangemeld. Voor jou zijn er geen kosten aan dit project verbonden. Let op: aanmelden 
kan tot 3 november a.s. en vol=vol. 

Kijk snel op www.azurtrainingen.nl voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.
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School Rugby Toernooi

Bij de Utrechtse Rugby 
Club, op Sportpark 
Rijnvliet, wordt op 
woensdag 5 november 
van 13.30 tot 17.00 uur 
het derde School Rugby 
Toernooi gehouden. Het 
toernooi is dé kans voor 
kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar om kennis te 
maken met deze snelle, 
fysieke en dynamische 
sport.

Utrecht - Trainer Reinier 
Laurijsen heeft alweer zin 
om de rugbyclinics op de 

scholen te gaan geven: “Elke 
school bieden we een aan-
tal kennismakingslessen 
aan. Tijdens het toernooi 
spelen we ‘echt’ rugby, dus 
met tackelen. Dat vraagt om 
een goede voorbereiding. 
Behalve op school kunnen 
de leerlingen die meedoen 
ook twee keer bij de vereni-
ging komen trainen.” Wat 
maakt rugby nu zo leuk? 
Bas de Boer, wiens doch-
ter twee jaar geleden lid 
werd na het School Rugby 
Toernooi: “Ik kende rugby 
niet, maar maakte via mijn 
dochter kennis met de sport. 
Nu speelt ze vol plezier een 
sport die volgens mij terug-
gaat naar de basis: je hebt 

een bal en die moet naar de 
overkant en heeft het andere 
team de bal, dan moet je die 
afpakken. Klinkt simpel, 
maar om dat goed te doen 
is kracht, snelheid, beweeg-
lijkheid en slimheid nodig. 
Je leert al snel dat je dit spel 
niet alleen kunt spelen, hoe 
goed je ook bent. Je moet sa-
menwerken om je punten te 
scoren. Dat vind je in heel de 
sport terug: teamspirit met 
veel respect voor elkaar en 
naar de sport. Een sfeer die 
heel goed bij mijn dochter 
past.” Alle basisscholen in 
Utrecht hebben inmiddels 
een uitnodiging ontvangen 
om mee te doen. Zie ook 
www.utrechtrugby.nl.

De verwachtig is dat dit jaar meer dan 200 leerlingen, zowel jongens als meisjes, aan het Ruby 
Toernooi meedoen.                   Fotostudio Red Green Blue

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. Bijnamen 
waren de snelkoppelingen 
in het drukke sociale ver-
keer van die dagen. En een 
integrerend onderdeel van 
de cultuur van volksbuur-
ten. Deze week laat ik u 
kennis maken met…
‘Broodje Halfom’ was een 
bewoner van de bekende 
volksbuurt Wijk C. Hij 
had op een avond trek 
in iets lekkers, maar had 
niet zoals tegenwoordig 
de mogelijkheid om nog 
een snack te gaan halen. 
Hij begaf zich echter naar 
de bekende broodjeszaak 
aan de Leidseweg nabij 
het Centraal Station van 
de voormalig bokser Ben 
Bril (1912-2003). Deze 
adverteerde met ‘Beter 
Belegde Broodjes van Ben 
Bril!’ Hoewel het al lang 
na sluitingstijd was wilde 
‘Broodje Halfom’ met alle 
geweld nog iets bestellen. 
De uitbater verzocht hem 
in eerste instantie vrien-
delijk weg te gaan maar 
deze dreigde de gehele 
zaak stuk te slaan als hij 
niets zou krijgen. In plaats 
van het broodje halfom 
dat hij in gedachten had 
kreeg hij een geweldig pak 
slaag van de achtvoudig 
Nederlands kampioen 

boksen. Het enige wat hij 
er aan overhield was zijn 
bijnaam wat hem jaren 
deed herinneren aan het 
pak slaag in plaats van het 
gewenste broodje…
‘Chris de Koffiebaas’, 
eveneens uit Wijk C, had 
een heetwaterstokerij 
op de Waterstraat en de 
Zandstraat. Men kon 
daar tonnetjes heet water 
kopen om bijvoorbeeld 
de was te doen, wat toen 
nog meestal op maandag 
gebeurde. Zijn klanten 
konden er ook allerhande 
benodigdheden kopen 
zoals lucifers en aanmaak-
houtjes en zelfs een goed-
koop kopje koffie. In de 
pui van zijn zaak zat een 
gevelsteen gemetseld met 
daarop de tekst ‘Uil gij 
doet mij onrecht aan, kat 
je moest eens weten. het 
ongegunde brood, wordt 
hier het meest gegeten’. 
‘Chris de Koffiebaas’ was 
tevens porder van beroep 
wat inhoud dat hij door 
kloppen of bellen mensen 
die vroeg op moesten 
ging wekken. De meeste 
mensen hadden in die tijd 
nog geen (geld voor een) 
wekker. Zijn echtgenote 
droeg de bijnaam ‘Mie van 
Bet Schoppie’…

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

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

Bijnamenmaak je eigen 
Peppa lampion
Utrecht - Peppa is een lief, 
maar ook een beetje brutaal, 
klein biggetje. Ze woont sa-
men met haar broertje Ge-
orge, Pappa en Mamma Big. 
Haar avonturen lopen altijd 
goed af en eindigen met vro-
lijke knor.
Ben jij gek op het biggetje 
Peppa en doe je mee aan 
Sint Maarten? Dan heeft 
Peppa een leuke verrassing 
voor je! Met een speciaal 
Peppa pakket kun jij je eigen 
Peppa lampion maken! Je 
lampion krijgt niet alleen de 
vorm van Peppa, je kunt de 
lampion ook nog eens ver-
sieren met al haar vriendjes 
en familie. Download het 
pakket op www.stadsblad-
utrecht.nl. Meer informatie 
over Peppa en haar vriend-
jes? www.peppapig.com

indonesische 
avond
Utrecht - ECR De Keizershof 
houdt op vrijdag 31 oktober-
vanaf 17.30 uur samen met 
Nusantara uit Bussum een 
Indonesische avond met In-
donesische gerechten. Nu-
santara realiseert ruim 50 
jaar zorg op maat aan men-
sen met een Indische achter-
grond. De prijs is 22 euro per 
persoon, exclusief drankjes, 
voor GGG-leden. Er zullen 
ook een aantal Indonesische 
gasten uit Bussum aanwezig 
zijn. Voor reserveringen en 
meer informatie, bel de re-
ceptie van ECR De Keizers-
hof. Tel.: 088-3280010.


