
WijkFeest
Wittevrouwen

Het wijkfeest wordt gehouden op zaterdag 10 september in de hoek het dichtst bij het stadscentrum, tussen de
Biltstraat en de Wittevrouwensingel. Het feest biedt tal van mogelijkheden om op een originele manier kennis
te maken met buurtbewoners. KENNIS dat is het thema van het wijkfeest. KENNIS overdragen. KENNIS bezitten.
En natuurlijk KENNIS maken. In dat verband willen we nadrukkelijk de vele nieuwe bewoners van het Pastor
Stockmanhof uitnodigen. Een bezoek aan het wijkfeest is een uitstekende gelegenheid om te zien wat
Wittevrouwen allemaal te bieden heeft. Vooral het speeddaten is zeer aan te raden. In een hele korte tijd 
kun je heel veel mensen leren kennen. Maar ook de historische wandelingen bieden de mogelijkheid voor een
praatje. En als dat allemaal niets oplevert kun je aan het eind van de dag nog altijd een gezamenlijke maaltijd
nuttigen in de Nieuwe Kerk. Maar niets hoeft natuurlijk. Gewoon lachen bij theatersport kan ook. En kijk goed
naar alle interessante optredens dit jaar. Het programma in deze krant vertelt precies waar en wanneer wat
plaats vindt. Wij wensen alle inwoners van Wittevrouwen een vrolijke feestdag toe! En vergeet vooral niet, veel
te kopen bij de vele kramen en op de kindermarkt.

Stichting Wijkfeest Wittevrouwen: Ellen, Tia, Madelon, Tina, Margriet, Piter, Dirk, Karin, Hanneke, Melia en Johannes

KENNIS GEEF VOOR DE 
MENSEN IN JE
BUURT

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2005

De opbrengst van het goede doel komt dit jaar geheel ten

goede aan inwoners van onze wijk. Met uw giften gaan

vrijwilligers gratis klussen bij mensen uit onze wijk. Dit

nieuwe vrijwilligersproject Utrecht Noord-Oost Present

van welzijnsorganisatie Cumulus, de Algemene hulpdienst

en de Nieuwe Kerk heeft al heel wat mensen geholpen.

Terwijl de halve stad nog op één oor lag, kwam in alle
vroegte een wonderlijk gezelschap naar de Nieuwe Kerk.
Een stuk of tien kerkraadsleden, getooid in de oude kleding
en bewapend met emmers, keukentrapjes en poetsdoeken
waren er klaar voor. In een flatwoning in de Zeehelden-
buurt moest een bruin uitgeslagen kamer, hal en keuken
worden aangepakt. Daarnaast stond een uitgeleefde keuken
en een halletje vol lekkage vlekken in de Staatsliedenbuurt
op het menu. Hoewel de vrijwilligers er een ‘hard hoofd’ in
hadden of er in deze woningen nog enige eer te behalen
viel, kregen ze na verloop van tijd de smaak behoorlijk te
pakken. Kasten werden versjouwd, muren en plafonds met
ammonia afgenomen en rond een uur of tien werden de
eerste kwasten en rollers al in de verfpotten gedoopt. Aan
het einde van de dag waren de smerige bruine vlekken, kale
plekken en gaten in de muren verdwenen. Het nieuwe verfje
veranderde de oude en uitgeleefde woonkamer en keuken
tot een frisse en gezellige ruimte.

Aanmelding hulpvragen: 030-2361743 (Stade) Aanmelding
vrijwilligers: 030-2719015 / present@nktk.nl 

Een deel van de opbrengsten van de bar en de kraamver-
huur gaan naar dit goede doel. Ook de opbrengst van de
collecte bij de maaltijd in de Nieuwe Kerk gaat naar Utrecht
Noord-Oost Present. Privédonaties zijn verder van harte
welkom in de pot in de organisatiekraam!!!

VRIJWILLIGERS
Voor een goed verloop van de dag kunt u zich nog

als vrijwilliger aanmelden (bijvoorbeeld voor de

kinderkermis en het opruimen aan het eind van het

feest) reacties naar: wijkfeest@wittevrouwen.nl
Op de middelbare school en op de universiteit is ken-

nisoverdracht een logische zaak. Maar hoe zit dat op

een basisschool? We vroegen het een leer-

kracht aan de Jenaplanschool van de groepen 0 t/m 2.

Dat zijn kleuters variërend in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.

Hoe laat jij de kleuters kennis maken met wat er in de

wereld leeft? 

"Door te proberen de wereld binnen te brengen.

Typerend voor kleuters is dat ze niet kunnen praten

over wat er buiten gebeurt, omdat ze zich er geen voor-

stelling van kunnen maken. Daarom moet je iets de

school binnenhalen of er op af gaan. Alleen op die

manier kan je kennis overdragen.."

"Zo nam laatst een meisje een kogel mee naar school die

haar moeder haar gegeven had. Ze had de kogel opge-

graven. Oké daar ga je dan mee aan de slag. "

"Wij zijn toen, samen met de moeder van het kind, gaan

graven. In de speeltuin aan de Gildstraat. Alles wat uit

de grond naar boven kwam hebben we de kinderen

gevraagd te ordenen. Een steen is van de natuur. En een

scherf? Die is van natuurlijk materiaal gemaakt. Dus die

hoort bij zowel de mensen als de natuur.. Op die manier

ben je op een speelse manier bezig de kleuters kennis

over de oudheid bij te brengen..``

Hoe merk je dat de kleuters er iets van oppikken

"Doordat ze heel gemotiveerd zijn. Ze zijn heel betrok-

ken. Ze geven allemaal verschillende antwoorden op de

vraag waar een ijsstokje bij hoort. De natuur of de

mens."

"Ik heb ook wel eens de plank helemaal misgeslagen. Ik

probeerde het begrip geur over te brengen aan de hand

van  allerlei materialen. In plaats van dat ze gingen rui-

ken, gingen ze er in knijpen of er mee gooien.

Wat is het belangrijkste dat je aan kennis wilt bijbrengen?

Bewustzijn, zelfkennis.

Op die leeftijd al?

"Als een kind een andere kleuter een klap heeft gegeven,

probeer ik uit te zoeken wat er is gebeurd. Ik vraag de

kleuter of er een andere manier is om het probleem op

te lossen zonder de ander pijn te doen. Dat is nodig voor

de rust in de groep. Alleen dan staan kinderen open om

iets te leren, om kennis tot zich te nemen, om te spelen."

KENNISOVERDRACHT BEGINT AL 
IN DE KLEUTERKLAS

Kindermarkt op het wijkfeest.
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"We hebben op alle markten in Utrecht en omgeving

wel gestaan". Aan het woord is Jos van der Hurk eige-

naar van de duikshop in de Bekkerstraat. Hij geniet nu

samen met zijn vrouw Adri en de labrador Boris van

zijn welverdiende oude dag. 76 jaar is hij inmiddels.

Maar zeker nog niet versleten. Hij duikt en fiets nog

regelmatig en is actief voor de duikbond.

Het was puur toeval dat Jos met de duiksport in aanra-

king kwam. "Ik diende 2,5 jaar in Indonesië en in die tijd

raakte ik bevriend met enkele mariniers. Zij namen mij

mee op hun schepen en leerden me duiken. Ik vond het

geweldig. Toen ik in 1950 weer in Nederland kwam, was

het nog echt een sport voor rijkelui".

Als marktkoopman hoorde hij daar niet tussen.

Zwembad Den Hommel was net gebouwd. Jos ging daar

een keer heen om te zwemmen en zag dat er duikles werd

gegeven. Hij was meteen verkocht en deed sindsdien

altijd mee.

Duikspullenverkoper

"Ze vroegen me op de markten op zoek te gaan naar

snorkels, vinnen, duikflessen en pakken. Zo groeide ik uit

tot de enige duikspullenverkoper van Midden-Nederland.

Eerst deed ik het er bij. Mijn vrouw Adri en ik verkoch-

ten tot dan toe damesbonneterie: truien, vesten; mooi

spul." 25 jaar lang stonden Jos en Adri op de markt in

Utrecht. In die tijd was de duikshop nog een schoenma-

kerij van zijn zus en zwager. Toen ze begin jaren zeventig

de winkel overnamen, zat de Bekkerstraat nog vol met

winkels.

Europa 

Aan de overkant, richting de Biltstraat, op de hoek met

de Bouwstraat zat fietsenmaker Methorst. Aan de over-

kant van de Bouwstraat was groenteboer Koot gevestigd.

En daar weer tegenover kruidenier Harskamp. Naar

rechts in de Bekkerstraat, richting de Griek zat een kapsa-

lon, verfwinkel en de nog altijd aanwezige loodgieter

Patist. Het Griekse

eethuis Europa is

jarenlang een slagerij

geweest.

De mooiste herinne-

ringen heeft Jos aan

zijn tijd op en rond

de Maarsseveense

plassen. Eerst als

duikinstructeur, later

samen met zijn

vrouw en zijn zoon 

Henny als surfleraar.

Jarenlang hebben ze een groot windsurfcentrum aan de

Maarsseveense plassen gerund. In ‘98 is de zaak verkocht.

Jos zegt daarover: "Juist op het goede moment. Daarna

zakte de markt totaal in. Je ziet nergens meer windsur-

fers. Het is helemaal over."

EEN DUIK IN HET VERLEDEN

De 38-jarige Jos van der Hurk in
1966 voor zijn winkel.

Apotheek Koert
Biltstraat 100, 3572 BJ Utrecht
telefoon: (030) 271 85 85
telefax: (030) 271 63 24
www.apotheekkoert.nl
email: info@apotheekkoert.nl
open: ma-vr 8.00-18.00, za 9.00–16.00

Uw geneesmiddel, onze zorg
• ruime sortering geneesmiddelen
• advies op maat
• tevens gespecialiseerd in homeopathie en antroposofie

Tel. 030 271 85 51

info@wilkins.nl

www.wilkins.nl

photography + image manipulation

O P T I E K

Sinds 1925

Biltstraat 80
3572 BH Utrecht
Tel. (030) 271 82 63
Fax (030) 272 30 57

Winkelcentrum Overvecht
Zamenhofdreef 65, 3562 JV Utrecht
Tel. (030) 261 10 36
Fax (030) 266 25 64

Kanaalstraat 196
3531 CP Utrecht
Tel. (030) 294 27 49
Fax (030) 296 37 29

Autorijschool
Wittevrouwen

Opleiding voor rijbewijs B.
Bezoek de website: 

www.autorijschoolwittevrouwen.nl

Telefoon : 030-2732362 of
0653198238
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Domstad
Mariaplaats 13
Utrecht
030 - 2311355

Ozebi
Biltstraat 4
Utrecht
030 - 2735000

Biltstraat 4
Utrecht
030 - 2723414

Biltstraat 101 B /
Swammerdamstraat 12

Tel + Fax Adm. 0346 - 28 38 50
www.kdvduimelot.nl 

Griftpark

Kleine Singel

Leistraat

Biltstraat
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1. Kinderkermis
2. Hoofdpodium
3. Partytent
4. Terras
5. Organisatiekraam
6. Kindermarkt
7. Jongerenpodium

2. 3. 
4. 

1. 

5. 
6. 

7. 

10.30 Grote Wijkkoor Wittevrouwen
‘Hogeschoolzang’

11.00  Joachim Meek 11.00 Ontspannen inspannen
Gitaarspel percussieworkshop voor kinderen

11.00 Historische wandeling (middeleeuwen) organisatiekraam
11.30 Grote Wijkkoor Wittevrouwen

‘Hogeschoolzang’
12.00  Sprookjes Trio 12.00 Joachim Meek

2 sprookjes en een bingo Gitaarspel
12.30 Pyramidalis

Jongerenkoor
13.00 Goedxqs 13.00 ‘Raam’ (dichter)

Theatersport, improvisatietheater Workshop gedichten (vanaf 6 jaar)
13.00 Historische wandeling (beeldhouwkunst) – organisatiekraam
13.00 Start Kinderkermis 13.30 Pyramidalis

jongerenkoor
14.00 Djembé- en vatenconcert 14.00 Goedxgs

Slagwerkschool Midden Nederland Workshop Theatersport
14:30 ‘Raam’ (dichter)

Gedichten van kinderen
15.00 ‘Mariposa’ 15.00 Jitschka van Leeuwen

Salsa Demo/Workshop Zangeres
15.15 Speeddating – partytent

15.20 Charlotte van de Lagemaat
Zangeres

15.40 Tessa van Hout
Zangeres

15.45 Cheza Cheza
Een modern gedanst en gespeeld verhaal.

16.00 ´No Control´
Jongerenrock

16.45 ´Nightfighters´
Rock/Bleus – jaren ´60 tot heden

Wijkfeest Wittevrouwen - het programma
Hoofdpodium Jongerenpodium

Nieuwe Kerk activiteiten    

KRAAM NIEUWE KERK:

Kookworkshop (tussen 13.00 en 16.00 uur)

Kidsfeest: 13.00-16.00 uur, bij het jongerenpodium, ± 9-12 jr

Balonnenman!

Rock Solid: 9.00 – 16.00, bij het jongerenpodium, ± 11-15 jaar

Luchtkussen, kussengevecht, veel muziek & gezelligheid

NIEUWE KERK:

KidsPraise: 10.00-12.00 uur in de Nieuwe Kerk, 4–12 jaar

muziekinstrumentjes knutselen en samen zingen

Rondleiding in de Nieuwe Kerk: Start 17.00 uur en 20.00 uur 

Maaltijd in de Nieuwe Kerk: tussen 17.30 en 19.30 uur

Ben jij het alleen zijn ook zo zat? Nou…. daar kun je op 10 septem-

ber iets aan gaan doen. Geef je op voor speeddaten! Gewoon kort

kennismaken met verschillende mensen en dan zelf bepalen, of je

iemand nog eens wilt spreken. Zoek je een fietsmaatje? Iemand om

zo nu en dan eens een praatje mee te maken? Of iemand om mee

op vakantie te gaan? Zoek je leuke buurtgenoten om aan je kennis-

senkring toe te voegen of wil je een graag een nieuwe relatie? 

Dit alles krijgt meer kans als je meedoet met speeddaten. Het doet

geen pijn, kost niets en je bent in ieder geval een ervaring rijker.

Dus kom naar het wijkfeest en geef je op. Je kunt je ook vast 

aanmelden bij:

Karin de Roo: 030-2712851 of via de mail  

karinderoo@tiscali.nl
15.15 – Speeddating – partytent

Zin in een snelle date?

Uitgaven van Stichting De Plantage
Wittevrouwen en Buiten-Wittevrouwen

Henk Denneman, 112 blz., € 9,--

Wandelen in het Griftpark
Ontluikende natuur in een nieuw stadspark, 48 blz., € 4,--

Tussen Grift en Kromme Rijn
Oudwijk – Abstede – Wilhelminapark, Frank Chapel, 160 blz., € 12,--

Tuindorp, een bedrijvige wijk in de 20e eeuw
Rob Hufen Hzn., 352 blz., € 22,--

Verkrijgbaar bij de Utrechtse boekhandels
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KAPSALON / 3 SCHOONHEIDSSALONS / 
MASSAGE / ZONNEBANK / (BUITEN) SAUNA

/ TURKS BAD / ONTSPANNINGSRUIMTE /
RESTAURANT / 2 BUITENTERRASSEN

Biltstraat 6-8, 3572 BA Utrecht
Tel. (030) 271 18 08
Fax (030) 273 45 20

Aanbieding tot 1 oktober ‘05: tegen inlevering van
deze advertentie 2e persoon Sauna voor € 9,50 

Net als voorgaande jaren laat ook dit jaar de Nieuwe

Kerk van zich horen tijdens het Wijkfeest. Zo zal er op

het feestterrein de hele dag een kraam staan met

informatie over de Nieuwe Kerk. De maaltijd in de

kerk aan de Bollenhofstestraat 138 is traditioneel de

afsluiting van het wijkfeest.

Kraam ‘Kidsfeest’

Heb je altijd al je eigen hond van een ballon willen

maken, dan is dit je kans. Elk kwartier wordt er een

minicursus gegeven, waarbij jij je eigen ballonfiguur

mag maken.

En wil je wel eens testen hoe lenig je eigenlijk bent, dan

kan dat hier door middel van het uitdagende smiley-

twister-spel.

(13.00-16.00 uur, bij het jongerenpodium)

Stiltekapelletje

Op het gezellig drukke, woelige wijkfeest staat midden

tussen alle kramen met spullen en activiteiten een klei-

ne schuilplaats waar niks hoeft. Een plek om stil te

worden, jezelf te zijn en misschien te bidden.

Koken voor jezelf en je buurmensen

Kom gezellig samen koken! Onder begeleiding van

enthousiaste amateurskoks van de Nieuwe Kerk kunt u

kleine gerechtjes maken voor de maaltijd die ’s avonds

in de Nieuwe Keten gehouden wordt. Proeven mag

natuurlijk. Breid uw kennis van de goede keuken uit,

geef uw smaakpapillen de ruimte en ontdek hoe hemels

eten kan smaken...

Waar: Leistraat. tussen 13.00 en 16.00 uur

Maaltijd in de Nieuwe Kerk

Wijkbewoners, feestgangers, gemeenteleden, jong en

oud, iedereen kan binnen lopen tussen 17.30 uur en

19.30 uur en zelf eten opscheppen bij het lopend buf-

fet. U bent van harte welkom om aan te schuiven en na

te babbelen en borrelen na een hopelijk geweldige dag!!

De maaltijd is gratis, drankjes kunnen ter plaatse

gekocht worden. Wel kan er een vrijwillige bijdrage

worden gegeven voor het goede doel (‘Present’, zie 

artikel elders in deze krant).

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE KERK

Net als andere jaren zijn er voor het wijkfeest tientallen

kramen verhuurd, van waaruit tweede hands spullen,

kunstwerken etc. worden verkocht. Eigen kramen of ver-

koop vanaf de kleedjes op de grond is niet mogelijk!. We

maken een uitzondering voor kinderen en organiseren

daarom een speciale kindermarkt.

De spelregels van de kindermarkt zijn als volgt:

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen tussen 9.30 en

16.00 uur vanaf een kleedje spullen verkopen in de

buurt van de kinderkermis

• Hiervoor mogen ze een eigen kleed meebrengen dat

niet groter is dan 1,5 bij 2 meter

• Verkoop door kinderen is alleen toegestaan op de spe-

ciale kindermarkt, dus niet vanaf kleedjes naast de kra-

men.

• Aan deelname aan de kindermarkt zijn geen kosten

verbonden

• De kinderen brengen alleen spullen mee die ze zelf

kunnen verkopen

• Aan de ouders het dringende verzoek er voor te zorgen

dat bij vertrek de straat netjes wordt achtergelaten.

KRAMEN EN KINDERMARKT

Gratis bezorgen 16.00-21.00

Biltstraat 62-64

• Kleurkopieën / kleurprinten
•Digitaal zwart/wit

• Inbinden
• Bedrijvenservice

• Printing-on-demand

Blauwkapelseweg 87
3572 KD Utrecht

030-2712000
info@imago-pod.nl

Indonesia Asli
afhaal & eethuis

❇

Biltstraat 56-58
030-2711385

❇

dinsdag t/m zondag
12.00 uur tot 20.00 uur

GRIFTSTRAAT 20 - TEL. 271 25 56
UTRECHT

An n e t te  v a n  d e  B o s

Biltstraat  113 A, 3572 AN Utrecht

Tel . 030-276 33 44

06 -  51088967

Fax 030 -  272 44 07

goedhuis@euronet .nl

www.vangoedehuizen.nl



Peter Haarmode
- Kapsalon
- Depositair ‘Nexxus’
- Schoonheidssalon
- Depositair ‘Babor’
- Zonnebank
- Permanente Make-up/tatoeage
- Ongewenst haar wegflitsen

Tegen inlevering van deze
advertentie 10% korting

Biltstraat 77, Utrecht
Tel: 030 - 233 49 59, 06-54764460
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1. Wittevrouwen in de middeleeuwen

In de middeleeuwen bestond Wittevrouwen voorname-

lijk uit boomgaarden, akkers en weiden. Er werd voed-

sel geproduceerd voor de bewoners van de stad (toen:

de ommuurde stad). Bij tijd en wijle stond het onder

water. Er waren enkele grootgrondbezitters zoals het

Kapittel van St. Jan (St. Janshovenstraat!)

In Wittevrouwen hebben zeker 4 molens gestaan. Eén

van die molens was een runmolen die eikeschors ver-

maalde tot "run", waarmee dierenhuiden werden

behandeld (gelooid). De molens zijn in 1579, tijdens de

80-jarige oorlog dus, verplaatst naar de muren van de

oude stad opdat ze buiten bereik van vijanden zouden

zijn.

Henk Denneman mag zich met recht wijkhistoricus

noemen, hij schreef er zelfs een boek over. Hij neemt u

op deze wandeling mee naar de middeleeuwen en laat

u toen en nu vergelijken a.d.h.v. oude kaarten en

afbeeldingen van onze wijk. Afstand: 3 km (lopend af te

leggen), Benodigde tijd: 1,5 uur, Tijdstip: 11 u.

2. Beeldhouwkunst in Wittevrouwen, niet veel,

wel mooi.

Helaas, er zijn maar weinig bronzen of stenen beelden

in onze wijk. Ook zijn er maar weinig gebouwen met

beeldhouwwerk versierd. Maar de beelden die er zijn

(in en direct buiten de wijk) zijn de moeite waard: de

grote abstracte stenen beelden aan de Veeartsenijstraat

(bij Goesting), de enorme ijzeren mannen in het

Griftpark, het prachtige beeldhouwwerk aan het

gebouw van Crouwel ("Sesam") etc. Ook zijn nogal wat

gebouwen op eenvoudige wijze gedecoreerd.

Paul Kocken is "technisch beeldhouwer": hij hakt wat

anderen ontwerpen. Hij is geboren in Wittevrouwen,

en woont en werkt er. Hij heeft onder meer meege-

werkt aan het herstel van het gebouw van Crouwel na

de brand van enkele jaren geleden. Hij neemt u mee 

op een reis làngs gebouwen in onze wijk en dóór 

architectuur, decoratie en "kunstnijverheid".

Afstand: circa 3 km (lopend af te leggen),

Benodigde tijd: 1,5 uur, Tijdstip: 13u.

Organisatie: Tina Kunnen en Jan Willem Arends

Inschrijven: op de dag zelf bij de organisatiekraam.

Kosten: geen.

TWEE NIEUWE WANDELINGEN DOOR
WITTEVROUWEN

Theatersport is improvisatietoneel in wedstrijdvorm, beoordeeld door rechters. En door het publiek. Om beurten

zetten de twee teams een scène neer waarvoor het publiek ingrediënten aandraagt. Het team kiest voor elke scène

een vorm die steeds andere eisen aan het spel stelt. Het publiek waardeert daarom niet alleen het voor de vuist

weg acteren, maar ook de manier waarop die eisen in het spel worden verwerkt.

Nou, tot zover de zakelijke uitleg. Er is maar één oplossing als je wilt kennismaken met het fenomeen theater-

sport. Gewoon komen kijken.

Meer weten: www.goedxqs.nl

13.00 uur Hoofdpodium Goedxqs Theatersport, improvisatietheater

14.00 uur Jongerenpodium Goedxqs Workshop Theatersport

Kom lachen bij Theatersport!

‘Sesam’

Biltstraat 90-92, 3572 BH Utrecht
Tel:  030 - 273 35 44 - Fax 030 - 271 53 47
email: utrecht@feedback.nl

Poortstraat 35
3572 HC Utrecht

Tel.: 030-272 48 42

Van Humboldstraat 127
3514 GN Utrecht

Tel.: 030-273 15 08

Gratis bezorgen 

Grieks Restaurant

Al 22 jaar uw vertrouwde adres voor 
betaalbare kwaliteit en gezelligheid.

GILDSTRAAT 73
3572SK UTRECHT.
TEL.0302732383
www.gr-europa.nl

7 dagen per week geopend
Elke zaterdag: Live jazz & lekker eten



KENNIS KOMT MET DE JAREN
"Goedemorgen", hoor je regelmatig roepen als je door de Poortstraat langs de voormalige groentewinkel
van de familie Toonen fietst of loopt. Henk en Jos Toonen groeten hun klanten nog steeds. Vroeger in de
winkel, nu op de hoek van de straat.

Ze hebben hun hele leven al in de wijk gewoond. De 71-jarige Henk weet nog precies hoe de Poortstraat
er vroeger uitzag: "De straat telde na de oorlog zes verschillende sigarenwinkels. Ze verkochten alleen
sigaren en sigaretten. Alles per stuk. En niet al die extra artikelen die een sigarenwinkel tegenwoordig ver-
koopt. Hoewel ze ook in die tijd van alleen sigaretjes niet konden leven. Ze hadden vaak nog een andere
bron van inkomsten", zo vertelt Henk.
Vijf groentewinkels waren er in die jaren.. Waarvan die van de familie Toonen er één was. Volgens Henk
konden ze allemaal goed rondkomen: "Het was geen vetpot. Maar iedereen had zo zijn eigen klanten.
Natuurlijk werd er hard gewerkt. Van 6 uur ’s ochtends tot laat in de avond. Maar dat deed iedereen." 

Albert Heijn
Op de plek van de pizzeria zat een andere groenteboer. Daar tegenover in het pand waar nu de architec-
ten werken zat een Albert Heijn. Ooit wilde eigenaar Bakker in de drie aangrenzende panden een grote
Albert Heijn beginnen. Maar dat is nooit doorgegaan. Verder zaten er in de Poortstraat, twee kruideniers
en een boter- en kaashandel. De muurschildering boven de cafetaria op de hoek met de Palmstraat herin-
nert daar nog aan. Verder drie schilders, twee melkboeren en twee slagers. In de wijk woonden in die tijd
voornamelijk middenstanders. Waar nu makelaar Van Doorn zit was een kantoorboekhandel gevestigd.
En in het pand aan de Biltstraat van makelaar Raat zat heel lang een snoepzaak. Je hoefde in die tijd echt
niet naar een andere wijk voor je boodschappen.

Galanteriënwinkel
In de Poortstraat had je verder nog een elektriciteitswinkel, een galanteriënwinkel zoals Henk Toonen dat
noemt, een winkel vol serviezen. Op de plek van de beeldhouwer zat een textielzaak. Waar nu bloemisterij
Lettinck zit, verkocht vroeger slager De Groot zijn vlees. Op de hoek met de Zandhofsestraat zat een 
echte banketbakker.
"Zo’n tien jaren geleden heeft de gemeente nog geprobeerd de Poortstraat als echte winkelstraat te 
behouden. Maar dat is ze nooit gelukt," dat had Henk ook niet verwacht. Realistisch als hij is: "Tijden 
veranderen, en daar gaat de winkelier in mee".

Lijst sponsoren Wijkfeest Wittevrouwen 2005
Apotheek Boogaerdt

Apotheek Koert

Autorijschool Wittevrouwen

Bakkerij Verhoef

Banketbakkerij Bloemsma

Bestaria Soen Wah

Bild interieurkunst

Bloemisterij Lettinck 

Bottelier

Broodje van Koot

Chinees-Indisch Restaurant Nan King

Chinees-Indisch Rest. Nieuw China 

De Fietsenmaker

De Keizer Makelaarsgroep

De Kleine Bloemensingel

Descansa

Dolf van Meerten Tweewielers

Drukkerij Pascal

Duiksport van der Hurk

Estafette - de Biologische Eetwinkel

Feedback

F.H. Danner Boekbinderij

Firma Ganseman

Het Licht

Imago Printing on demand

Indonesia Asli

M.N. Koot & zn.

Makelaardij van Doorn BV

M-Gas Technisch Installatiebedrijf

Naked Architecture

Nefertiti Pizzeria & Grillroom

Peter Haarmode

Pinta - Grafische Producties

Pizzeria Arriverderci

Poelier van Leeuwen

Raat Makelaars

Restaurant Algarve

Restaurant Europa

Restaurant Goesting

Restaurant Griftpark 1

Roberto Gelato

Slagerij De Groene Weg

Slagerij Harry van Schaik

Snackshop Hans

Snooker & Laser Quest

Stichting Kinderdagverblijf Duimelot 

Stichting de Plantage

Super de Boer

Thies Timmerwerken

Thio’s Cafetaria-Lunchroom

Van den Bergh Optiek

Van Den Berg Schildersbedrijf

Van Goede Huizen

Wilkin’s Photography + Image Manipulation
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Eten en drinken in een huiskamersfeer!

HET ZOMERLICHT
Gerechten en hapjes uit verschillende 
landen (hoofdgerechten vanaf €10)

Zes zomerse maaltijdsalades
Thaise shakes

7 verschillende roses
Gezellig en zonnig terras

NU OOK LUNCH!

Lunch vanaf 11.30, diner vanaf 17.00. Zondag, dinsdag en woensdag 
open tot 02.00. Donderdag, vrijdag en 

zatdag tot 02.30. Voor extra muzikale sfeer op 
donderdag, vrijdag en zaterdag draaien onze dj’s fijne zomerse plaatjes.

Check onze site voor meer info!

Het Licht
Biltstraat 48, 3572 BC Utrecht

www.hetlicht.com, info@hetlicht.com
Reserveren: 030-2762567

Deze speciale editie van de Wijkkrant
Wittevrouwen wordt uitgegeven door
Stichting Wijkfeest Wittevrouwen

Teksten: Johannes Mollerus e.a.
Foto´s: Berthon Rikken
Vormgeving: PINTA-Utrecht
Druk: Drukkerij Pascal
Reacties: wijkfeest@wittevrouwen.nl

Colofon

Zo zag de Poortstraat eruit in 1985

GRAFISCHE PRODUCTIES

VAN ONTWERP
TOT

DRUKWERK
Zonnebaan 18 - 3542 ED Utrecht - Tel. 030-2410951 - www.pinta.nl


