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Leerlingen van de muziekschool Accademia Filarmonica treden om 11.00 uur op met viool en cello

attentie wijkfeest 2009:
zaterdag 4 juli

Sprookjeswijk Wittevrouwen
Het Wijkfeest Wittevrouwen op 4 juli 2009 
staat dit jaar in het teken van sprookjes. Het 
podium op de parkeerplaats bij de St. Jans-
hovenstraat/Marmerstraat is omgetoverd tot 
een kasteel en een Prinses opent het feest 
met een sprookjesquiz voor jong en oud. 
Daarna leest Ronald Giphart, bekend schrijver 
uit Wittevrouwen, een sprookje voor dat hij 
speciaal voor het wijkfeest geschreven heeft.
Op het podium vinden tot ’s avonds 22.00 uur 
spectaculaire optredens plaats.
De marktkramen zullen dit jaar worden opge-
bouwd in de St. Janshovenstraat, Leistraat 
en Staalstraat, een hoek van de wijk waar u 
wellicht niet zo vaak komt. De kinderkermis 
tussen 13.00 en 15.30 uur in de speeltuin in de 
Marmerstraat belooft een sprookjesparadijs 
te worden. Vanaf 16.30 uur kunt u met uw 
kinderen in de paardenkoets stappen, en u in 
een sprookje wanen, terwijl u voor een gratis 
maaltijd naar de kerk in de Bollenhofsestraat 
gereden wordt.
Vindt u niet ook dat de naam Wittevrouwen 
iets sprookjesachtigs heeft? Het logo van 
deze krant tilt al een tipje van de sluier op 
over de oorsprong van de naam waar Llwellyn 
Bogaers u elders in de krant alles over vertelt.
Kinderen van de Jenaplan Basisschool uit de 
wijk vertellen hoe hun leven eruit zou zien 
als ze in een sprookje zouden leven. Lees op 
pagina 5 over opmerkelijke wensen die ze 
zouden vervullen, wat denkt u van een nieuw 
bed voor mama en papa?
Komt allen en laat u betoveren tijdens het 
Wijkfeest Wittevrouwen 2009.

Witte Vrouwen
een sprookje van Ronald Giphart
Er was eens klein, maar levendig Prinsdom genaamd Witte Vrouwen. 
Waarom het landje Witte Vrouwen heette wist niemand. De inwo-
ners waren onvoorstelbaar leuke mensen, hip, vrolijk, ontwapenend, 
eerlijk, integer, recht door zee en aimabel. Ze volgden de Parijse en Milanese modehui-
zen nauwgezet, ze luis terden naar hippe hip-hop en ze hadden elkaar ongeloofwaardig 
lief.
 De Prins van het Prinsdom was daarentegen helemaal niet hip, sterker nog, hij was 
van de klas sieke stempel. Dat had met oude Koninklijke normen en waarden te maken, 
daar kon hij niets aan doen, zo was hij opgevoed. Als hij ‘s och tends naar de plaatselijke 
kruidenier Keesch van den Goei-Koot ging, liet hij zich - ge kleed in een maillot en pof-
broek - brengen in een gouden koets, ge trokken door een span Arabische paarden. Hij 
ver stuurde zijn met bordeauxrode lak verzegelde post per koerier. Telefone ren deed hij 
niet. En ‘s avonds lag hij niet onder een fris hemel dek bed, maar sliep hij gewoon met 
zijn handen boven een wit laken en twee geblokte dekens.
 De Prins van Witte Vrouwen vond het bijzonder vervelend dat zijn vin gers niet rust-
ten op de hartenklop van de tijd. Goed, hij werd door zijn onder danen met verschuldigd 
respect behandeld, maar toch merkte hij dat zij achter zijn nogal fors uitgevallen rug de 
draak met hem staken. Als ‘s avonds het Trendy Park van het Wijkdom weer volstroom-
de met uitgelaten jeugd en leuke mensen, keek de Prins uit het raam naar de stoet 
ultrakorte rokjes en felge kleurde top jes die aan het paleis en zijn neus voorbij ging. Dan 
slikte hij en berustte hij terneergeslagen in zijn lot: dat hij vroeg moest gaan slapen om 
zich voor te bereiden op een drukke werkdag.
 Er mag trouwens niet licht worden gedacht over zo’n werk dag van de Prins. Al bij 
het eerste ochtendgloren diende hij op te staan, om met een lakei ...

Win de quiz
Doe mee met de sprookjesquiz voor 
jong en oud bij de opening van het 
wijkfeest door een Prinses. De vra-
gen komen uit sprookjes van Grimm 
en Andersen.

Kom verkleed
Het thema van het wijkfeest dit 
jaar is ‘sprookjes’ en daarom zouden 
wij het leuk vinden als kinderen 
verkleed komen. Hoe, dat maakt 
niet uit. Als prinses, als ridder, als 
Sneeuwwitje of Roodkapje, of met 
een ander mooi kostuum. 

Kom optreden
Kun je goochelen, acrobatieken, 
zingen, dansen, met je oren klap-
peren of hele grote bellen blazen? 
Dan mag je als je wilt je kunsten 
vertonen op het podium van het 
wijkfeest. 
Meedoen? Laat het ons weten: 030-
2625969 of verawindt@ziggo.nl

Kraam huren 
kan nog
Belangrijk! Het huren van een 
kraam voor de rommelmarkt kan 
alleen nog op dinsdag 23 juni van 
18.30 tot 20.00 uur in de Nieuwe 
Kerk (Bollenhofsestraat 138a). 
Voor vragen: Iris 
(oosterveld@ziggo.nl)

Ook dit jaar natuurlijk weer kinderkermis op het wijkfeest. Van 13.00 
tot 15.30 staan veel attracties op het grasveld aan de Marmerstraat (zie 
plattegrond). Veel beweging, met een karretje van de hellingbaan roet-
sjen en na afloop een ijsje van Roberto. Help mee om een sprookjessfeer 
te creëren en kom verkleed. Als er genoeg vrijwilligers zijn, kunnen de 
kinderen geschminkt worden (vrijwilligers kunnen een mailtje sturen 
naar wijkfeest@wittevrouwen.nl). De kinderkermis is geschikt voor kin-
deren van ongeveer 3 tot 11 jaar. Een kaart kost 1 euro 50

Kinderkermis

€21 Korting  
3 Lessen: normaal €35, nu €14!
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yoga studio & boutique de hele zomer open! 

10% korting in onze Boutique

Je vindt ons nabij de hoek biltstraat / w
ittevrouw

ensingel
St. Janshovenstraat 1 | 3572 RA | U
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yoga studio & boutique de hele zomer open! 
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1 bon per persoon, geldig tot eind augustus

Stichting Wijkfeest Wittevrouwen: v.l.n.r. Iris Visser, Hanny 
Daniëls, Tia van der Let, Ietje Wiersema, Wim Goettsch, 
Martijn Oosterveld, Daniël Reuling, Vera Windt

 Wil je weten hoe het verder gaat 
met de Prins kom dan naar de opening 
van het wijkfeest waar Ronald Giphart 
het hele sprookje zal voorlezen. 
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Jan van Galenstraat 85-89   3572 LD Utrecht   
T 030  2714604   E  info@tweewielersvanmeerten.nl

Bij van Meerten kiest u bewust 
voor service en kwaliteit
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▲ fysiotherapie ▲ manuele therapie
▲ bekkenfysiotherapie ▲ acupunctuur

▲ massage ▲ fysiotherapie bij 
psychosomatische klachten

▲ lymfedrainage-oedeemtherapie

Inloopspreekuur: iedere werkdag van 
8.00 uur tot 8.30, behalve woensdag

Poortstraat 85-87, 3572 HE Utrecht
telefoon 030 - 2718029

www.praktijk-wittevrouwen.nl
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Biltstraat 62-64

VOOR DE
LEKKERSTE
GERECHTEN 
EN HAPJES.

In onze winkel aan de
Grifstraat hebben we naast

heerlijke verse gerechten voor
thuis, ook ambachtelijke

Franse kazen en andere deli-
catessen. Tijdens het wijkfeest
kunt u in onze stand kennis
met ons maken. Wij laten u
dan proeven en genieten van
diverse lekkernijen onder het

genot van een wijntje. 

Domstad
Mariaplaats 13
Utrecht
030 - 2311355

Ozebi
Biltstraat 4
Utrecht
030 - 2735000

Biltstraat 4
Utrecht
030 - 2723414

Verzekeringen Pensioen 
en Hypotheek

Wij wensen u een
fijn Wijkfeest toe !

GRAFISCHE
PRODUCTIES

Zonnebaan 18

3542 ED Utrecht 

Tel. 030-2410951

www.pinta.nl
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Peter Haarmode
- Kapsalon
- Depositair ‘Nexxus’
- Schoonheidssalon
- Zonnebank
- Ongewenst haar wegflitsen
  vanaf € 35,-
- Pedicuresalon

www.touchofbeauty.nl
Biltstraat 77, Utrecht
Tel: 030-2334959, 06-54764460

Mooi werk 
 www.kokvormgeving.nl



10.15 uur Hoge Noot - popkoor
Utrechts popkoor Hoge Noot zingt en swingt op het wijkfeest met o.a. een 
aantal sprookjesliedjes. Het koor dat bestaat uit 35 vrouwen staat onder lei-
ding van dirigent Femke Bellaard.

10.30 uur Officiële opening van Wijkfeest Wittevrouwen
Een Prinses gaat de opening van het wijkfeest verzorgen en stelt de ken-
nis van de toeschouwers over sprookjes op de proef. Doe mee aan de Grote 
Wittevrouwen SprookjesQuiz.
Ronald Giphart leest het sprookje voor dat hij speciaal voor het wijkfeest 
heeft geschreven.

11.00 uur Accademia Filarmonica - klassieke 
muziek
De Accademia Filarmonica (AcFi) is een bijzondere muziek-
school voor kinderen vanaf 3 jaar op basis van de leermetho-
des van Suzuki die ervan uitgaat dat talenten niet zozeer zijn 
aangeboren, maar worden ontwikkeld door omgeving en de 
juiste lesmethodes. De kinderen worden bij aanvang niet ge-
test want van ieder kind wordt verwacht dat het een muziek-

instrument voortreffelijk kan leren bespelen.
De school heeft 5 docenten, voor viool, altviool en cello. De leerlingen komen 
uit de hele provincie Utrecht en daarbuiten. 
De leerlingen spelen een groepsconcert met muziek van klassieke componis-
ten en volksmuziek. www.acfi.nl

13.00 uur Valse Lucht - koor
Het koor Valse Lucht werd zo’n 15 jaar geleden opgericht door bewoners van 
de Staalstraat. Voor hen is het kooroptreden vandaag dus een soort thuis-
wedstrijd. Luister en geniet van liedjes uit alle windstreken en tijdperken.

14.45 uur Net ili Da - Russische muziek 
“Net ili Da” speelt muziek uit Rusland, van mooie ballades 
tot opzwepende wodkaliederen. Verder spelen ze eigen 
Nederlandstalige nummers, met een inkijkje in de rijke 
Russische ziel. Een gevarieerd en verassend programma. Frank 
Koornwinder (gitaar) woont in Wittevrouwen. Verder met 
Angela Zjoeravleva (zang) en Stefan Koppenaal (gitaar).

15.15 uur Bekendmaking winnaar Wijkprent Wittevrouwen

16.00 uur  Tear it up – bluesband
Tear It Up is rocking-blues uit Utrecht. De band bestaat uit twee dames en 
vier heren en speelt met passie en kracht.
Jip van Eijden (drum), Remmert Fruitema (gitaar), Nancy Willets (zang), 
Sandra Floor (zang), Tim Verhoeven (gitaar), Guido Vermier (gitaar).
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Programma Podium  
17.00 uur José Luis Pelayo - salsa dansworkshop                          
De dansleraar uit Havanna zal een workshop verzorgen voor 
iedereen die wil leren dansen op Cubaanse salsa! In Nederland 
heeft hij zijn dansschool: Sabor de Cuba. www.sabordecuba.nl
Een goede warming up voor wie later op de avond naar 
Molote’s Fiesta gaat, waar hij te zien is met een dansshow op 
het podium.

17.30 uur Duo Jacarandá - zang en gitaar
Dit Argentijnse duo begint tot de multiculturele podia door 
te dringen vanwege de warmte en originaliteit waarmee zij 
Zuid-Amerikaanse muziek naar het Nederlandse publiek toe 
brengen. www.jacarandamusic.nl
Vanaf 21.00 uur zal het duo zich mengen op het podium van 
Molote’s Fiesta, een terugkerend muziekevenement, een Afro-

Cubaans concert in carnavalssfeer, in Club ‘El Brillante’ aan de Biltstraat 337. 
Entree: 15 euro. www.molote.nl

18.30 uur Flabbergasted - popmuziek
Flabbergasted is een Utrechtse band die is ontstaan in 2006 door een weder-
zijdse wens, van een aantal vrienden, om met elkaar muziek te maken. Door 
de verschillende muzikale voorkeur, kan de muziekstijl het beste omschreven 
worden als melodieuze poprock. De band schrijft de nummers zelf. De band 
bestaat uit 5 leden: Olav de Maat (zanger, gitaar), Roeland van der Put (key-
boards), Thijs Zoon (drum), Rudy Oosterling (gitaar) en Sjoerd Kerssies (basgi-
taar).

19.45 uur LakeWater - popmuziek
LakeWater is een band met leden uit Utrecht en Gelderland en bestaat uit 
5 enthousiaste en ervaren muzikanten. Met een aantal eigen nummers ver-
zamelde zanger-gitarist Chris eind 2007 een drietal muzikanten die de band 
compleet zouden maken. Inmiddels heeft de band een vast repertoire opge-
bouwd met een geheel eigen sound. 2008 was het jaar van de eerste optre-
dens. 2009 is het jaar van de opnames en (uiteraard) nog meer optredens. De 
muziek van Lakewater laat zich het beste omschrijven als eclectische, emotio-
nele pop-rock. Dynamiek en bezieling is wat de band nastreeft. Dit vormt zich 
tot een verzameling contrastrijke songs.
De band bestaat uit Chris van der Plas - zang en gitaar, Mark de Boer - gitaar 
en zang, Brett Bannink - basgitaar en zang, Michiel Reessink - toetsen, Jeroen 
van Deelen - drums

21.15 uur  Gooch - rockmuziek
De vijf mannen van coverband Gooch spelen 
muziek vanaf de jaren zestig. Zij spelen live 
rock en pop, songs die nog steeds op de radio te 
horen zijn, die zij met eigen passie vertolken. 

Spelregels Kramen en 
Kindermarkt
 
Vanuit gehuurde kramen kan tussen 10.00 en 16.00 uur tweede-
hands spullen, kunstwerken, etc. worden verkocht. Eigen kramen 
of verkoop vanaf kleedjes op de grond is niet mogelijk! 

Een uitzondering betreft de Kindermarkt (zie plattegrond) waar 
kinderen t/m 12 jaar tussen 10.00 uur en 16.00 uur vanaf een zelf 
meegebracht kleed (max. 1,5 x 2 m.) eigen spullen kunnen verko-
pen. Deelname is gratis. Aan ouders het dringende verzoek er voor 
te zorgen dat bij vertrek de straat netjes wordt achtergelaten!

De optreders om 17.30 en 17.00 uur 
zijn later op de avond te vinden op 
Molote’s Fiesta. 
Foto van Lisa Terry toont Molote’s 
Piquete, de band van Molote.



De bisschoppen van Utrecht
de biografieën van zestig bisschoppen van 690 tot 1581, 228 blz., € 18,95

Wittevrouwen en Buiten-Wittevrouwen
de geschiedenis van onze wijk door Henk Denneman, 112 blz., € 9,95

Utrecht in verzet
bezetting en verzet in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, 445 blz., geb., € 25,--

Deze publicaties zijn tijdens het wijkfeest te koop bij de kraam van 
Stichting De Plantage en altijd verkrijgbaar via de Utrechtse boekhandels
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Meer 
opvallende 
concepten
Kijk eens op www.kokvormgeving.nl, 

of www.meer.nu. Wij ontwerpen diverse 

items, van business cards tot complete 

sites! Opvallen? Bel Bert Willem Kok: 

0646 325 736

Betaalbare websites 
 www.kokvormgeving.nl  /  www.meer.nu



Er was eens… 
een verhaal dat sprookje 
wordt genoemd 
De hoofdpersonen in een sprookjesverhaal hebben geen echte 
namen. Ze heten de Prinses of de Ridder, dit om aan te geven 
dat het om een algemeen karakter gaat dat over de hele 
wereld voorkomt. Ze wonen in een land ‘hier ver vandaan’. 
Sprookjesfiguren kunnen ook een naam hebben die wijst op 
een eigenschap, zoals Roodkapje en Sneeuwwitje, of een naam 
die veel voorkomt, zoals in Hans en Grietje, waarmee dan de 

Als je leven een sprookje was...

De kleuters Britt, Anna, Theo, Hugo, May, Jayden, Mees, Wouter, Nina, 
Zara, Linde wonen dan allemaal in een paleis. Ze zijn prinsessen, of 
ridders die met elkaar vechten. Ook is er een tovenaar bij die iedereen 
weg tovert en een wolf die mensen opeet. Een van hen zou zelfs wel  
draak willen zijn.
Wanneer je in een paleis woont moet je er natuurlijk ook eten. Op 
het menu staat elke dag pannenkoek, pizza, patat, snoep en koek. 
Wellicht van een gouden bordje?
In een sprookje kun je toveren en komen alle wensen uit, dus wordt 
het paleis al snel volgebouwd met een trampoline, een zwembad met 
duikplank, een springkussen en een hele grote speeltuin. Een meisje 
wenst dat ze op de wolken kan lopen en alles kan zien: Afrika en 
Amerika. Dat idee slaat aan. Tot iemand de fantasie beëindigt: en als 
je eraf wil dan spring je gewoon.
Als ze een wens voor andere mensen in vervulling laten gaan, denken 
ze vooral aan hun ouders: een nieuw bed voor papa en mama, een 
kampeerbusje. Ze zijn bezorgd om kostbare spulletjes en willen een 
alarm in huis voor als er dieven komen. Verder wordt oma verrast met 
bloemetjes en wensen ze voor de juf een baby’tje. In sprookjes gebeu-
ren ook enge dingen. Echt eng vinden ze: in een struik slapen, dood 
gaan, of door een dinosaurus opgegeten worden.
De middenbouwkinderen Bente, Kim, Daan, Joep zouden het liefst als 
Zwarte Piet, Roodkapje, Kerstman en Klein Duimpje door het leven 
gaan. Als een van de jongens aarzelt zegt een meisje: jij wilt de prins 
zijn die doornroosje kust, wat heftig ontkend wordt.
In het paleis zouden ze spaghetti bolognese, broodje gezond, pizza, 
friet, broodje Mario en kroket van Dobben eten. Snoep komt in hun 
rijtje niet voor. 
In een sprookje zouden ze willen dat ze konden vliegen, onder water 
zwemmen en alle vissen in de oceaan zien, een miljoen hebben, of 
motorrijles op school.
Voor andere mensen hebben ze ook wensen: dicht bij huis is dat een 
broertje voor een jonger broertje of dat de eigen ouders rijker zijn. 

Leerlingen uit kleuter-, midden- en bovenbouw van de 
Jenaplan Basisschool Wittevrouwen vertellen over hoe 
hun leven eruit zou zien als het een sprookje was... 

Grote thema’s als milieu, ziekte, armoede worden genoemd: dat de 
vervuiling weg is en bomen niet gekapt worden, dat het kouder is op 
de Noordpool. Dat mensen niet dood gaan bij 70, dat oudere mensen 
gezond blijven. Dat alle zwervers genoeg geld hebben voor een huis 
en eten. Dat alle zieke beesten beter worden en goede baasjes heb-
ben.
Echt enge dingen zijn spinnen, van de Mount Everest vallen, doodge-
schoten worden, een giftige slang tegenkomen.
De bovenbouwkinderen Sofie, Pien, Marcos, Mert komen samen tot 
een heel aardige opsomming van kenmerken van een sprookje: het is 
zelf verzonnen, begint met ‘Er was eens…’  en eindigt met ‘En ze leef-
den nog lang en gelukkig’. Het is niet echt gebeurd. Wat gebeurt kan 
niet in het echt (fantasie), er gebeuren slechte dingen maar het loopt 
altijd goed af.
De sprookjesnamen die ze voor zichzelf bedenken zijn: de mooie prin-
ses, Mert de lijmbal, Marcos en de gangsters, de voetbalprinses.
In een paleis zouden ze kip eten en druiven die in je mond gestopt 
worden, fruitsalade, pasta en groenten (want je wilt geen dik sprook-
jesfiguur worden). Verder zien ze ontbijt op bed wel zitten met crois-
santjes, appelsap, thee en jus.
De wensen die ze in vervulling doen gaan: er mooi uitzien, mobieltje 
terug vinden, dat de ouders nooit zullen scheiden, miljonair zijn, kun-
nen vliegen, heel erg rijk zijn (met 
dat geld zouden de ouders hun huis 
kunnen verbouwen en een van de 
meisjes zou de ouders mee uit eten 
nemen). Zonder de kinderen erop 
te hoeven wijzen dat ze ook voor 
andere mensen wensen kunnen 
vervullen noemen ze dierenleed en 
vrede: een goed leven voor dieren, 
geen oorlog, altijd vrede.
Als ‘eng in sprookjes’ ervaren ze 
spannende muziek in een film, ‘je 
weet dat er iets komt, dat is span-
nend’ en onverwachte kwade 
dingen die je niet ziet aankomen. 
Maar sprookjes zijn er ook om te 
griezelen.

May is roodkapje op het sprookjes-
verjaardagsfeest van de juffen in de 
kleuterbouw

Naast alle adverteerders hebben 
de volgende bedrijven het wijk-
feest gesponsord:

Indonesia Asli
Bloemisterij Lettinck
Snackshop Hans
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Sofie uit de bovenbouw heeft 
een heks getekend

Hoe Wittevrouwen aan haar naam kwam
Door: Coby van Geffen                                   De naam Wittevrouwen is ontleend aan de witte kleding die de nonnen van het klooster aan de Wittevrouwenstraat droegen

Witte Vrouwen werden ze 
genoemd, de nonnen in het 
Middeleeuwse klooster-
complex dat zich uitstrekte 
van de huidige Molenstraat 
tot aan de Wittevrouwen-
straat en van de Plompe-
torengracht tot aan de 
Wittevrouwensingel. Ook 
de stadspoort werd naar 
het klooster genoemd, het 
gebied erbuiten heette Bui-
ten de Wittevrouwen. De 
naam Wittevrouwen kreeg 
de wijk pas na 1850. 

Het Wittevrouwenklooster is 
als Maria Magdalenaklooster 
gesticht, waarschijnlijk kort 
na 1226. Het verhaal gaat dat 
het klooster was bestemd voor 
tot inkeer gekomen prostitu-
ees. Cultuurhistorica Llewellyn 
Bogaers betwijfelt dat. “De non-
nen in het klooster waren al in 
de dertiende eeuw dochters van 
adellijke families”. In 1232 krijgen 
de Maria Magdalenakloosters 
een nieuwe regel: voortaan 
moesten de nonnen zich in wit 
habijt steken. Vanaf die tijd 
zijn ze in de volksmond ‘Witte 
Vrouwen’ gaan heten. “In 1281 
komt de naam voor het eerst in 
de boeken voor als iemand een 
legaat aan deze Witte Vrouwen 
nalaat.”

gewone mens bedoeld wordt.
De hoofdpersonen zijn ontstaan uit de fantasie. Ze hebben 
vaak een magische sfeer om zich heen (reuzen, dwergen, hek-
sen en tovenaars). In een sprookje kan alles, dieren kunnen 
spreken, bomen kunnen wandelen en vuur kan veranderen in 
water. Niets is onmogelijk. 
Belangrijk thema in sprookjes is de strijd tussen goed en 
kwaad. In sprookjes wordt het goede altijd beloond en het 
kwade gestraft.
Sprookjes bestaan al honderden jaren. Ze zijn ontstaan door-
dat de mensen vroeger deze verhalen aan elkaar doorvertel-
den, tijdens het spinnen van wol, vlechten van manden of in 
hun vrije tijd op de markt. Het is onbekend wie deze sprookjes 
ooit verzonnen heeft en van sommige sprookjes zijn vele 

verschillende versies. Vroeger geloofden de mensen echt in 
deze volkssprookjes. In de Middeleeuwen geloofde men in het 
bestaan van heksen, duivels en geesten, en wolven waren in 
die tijd nog in heel Europa aanwezig. Verder kwam het vroeger 
ook wel voor dat ouders soms gedwongen werden hun kin-
deren tijdens een hongersnood ergens alleen achter te laten, 
zoals je ook in het sprookje van ‘Hans en Grietje’ leest. Dit ge-
beurde vroeger dus soms echt!
Een sprookje heet een toversprookjes als het over arme men-
sen gaat, vooral vrouwen en kinderen, die aan hun lot over-
gelaten zijn. Meestal eindigt zo’n sprookje goed, en trouwen 
meisjes met een knappe prins of worden kinderen en jonge 
mannen heel rijk.
En ze leefden nog lang en gelukkig...

Het klooster van toen is absoluut 
niet vergelijkbaar met dat van 
nu. “Deze nonnen hadden een 
prettig leven en brachten hun 
tijd echt niet door in strenge con-
templatie. In Utrecht wist men 
heel goed waarom die kloosters 
er waren: om het aantal huwba-
re dochters binnen de perken te 
houden. Met teveel erfdochters 
verdampt het familiekapitaal. In 
het klooster hadden de vrouwen 
mogelijkheden zich te ontwik-
kelen. Regelmatig kreeg het 
klooster een legaatje om op de 
sterfdag van de schenker vlees 
te eten en wijn te drinken. Zo 
wenste de deken van St. Jan in 
1556 dat de nonnen zich met zijn 
legaat ‘vrolijk zouden maken met 
Sint Maarten’. In de tijd dat de 

Bourgondische hertog het kloos-
terleven in Holland aan banden 
ging leggen, vond dat in Utrecht 
geen navolging. Visiteurs die met 
dit doel in 1451 naar Utrecht kwa-
men, zijn door familieleden van 
de nonnen bijna gelyncht.”

De reformatie in 1580 was het 
begin van het einde van de kloos-
terorde. “Nieuwe nonnen moch-
ten niet meer intreden en er 
werd steeds minder geld gesto-
ken in de gebouwen.” En zo werd 
in 1663 de Ridderschapsstraat 
aangelegd over het kloosterter-
rein en in 1709 de kloosterkerk 
-die parallel aan de huidige 
Wittevrouwenstraat lag - afge-
broken. De Witte Vrouwen leven 
voort in de naam van onze wijk. 

Dr. Llewellyn Bogaers is gespeciali-
seerd in middeleeuws Utrecht. 
Zij verzorgt op aanvraag themawan-
delingen en powerpointlezingen. 
Informatie: www.levendverledenu-
trecht.nl of info@levendverledenu-
trecht.nl
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Voor een eenvoudige klus 
valt gereedschap als een 
vlakschuurmachine of boor 
nog wel bij de buren te 
halen. Maar wat te doen 
als je een betonmolen of 
steiger van acht meter 
nodig hebt? Al 25 jaar is De 
Bouwsteiger de buurman in 
de wijk die dit alles heeft. 

De Bouwsteiger stamt uit 
de jaren tachtig, toen ze als 
buurtvereniging tijdens de 
grootscheepse renovatie van 
de wijk tegen een redelijke prijs 
gereedschap verhuurde aan 
haar leden. Op het moment is 
De Bouwsteiger een vereniging 
van en voor doe-het-zelvers met 
ongeveer vierhonderd leden. 
Behalve gereedschap verkoopt 
De Bouwsteiger ook bijbeho-
rende zaken als schuurpapier en 
bedingt ze kortingen voor leden 

Zo helpen vrijwilligers van Stichting Present Utrecht de bewoners van 
onze stad.  Niet door te zwaaien met een stokje of een mandje maar 
wel door “een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden”. 
Een brug slaan betekent verbinding leggen. Verbinding tussen allerlei 
soorten mensen. Mensen die het goed hebben en mensen die het min-
der hebben. Een brug die mensen in contact brengt, die ontmoeting 
voortbrengt. 
Deze organisatie wil samenwerken met maatschappelijke organisaties. 
Zij reiken mensen en projecten aan, omdat zij weten welke mensen 
in de samenleving de hulp van de vrijwilligers van Present kunnen ge-
bruiken. De variatie in de activiteiten die vrijwilligers doen is enorm: 
van rolstoeldansen, en pannenkoekenfeesten tot muren schilderen en 
onkruid wieden.

Zoals de fee Assepoester helpt... 
                               (of Roodkapje haar oma)

Wijkprent 
Wittevrouwen 
winnen 
Ook dit jaar weer zijn Wittevrouwen-
kunstenaars -met de wijk als onuitput-
telijke inspiratiebron- erin geslaagd 
een verrassende zeefdruk, hout- of 
linosnede of anderszins te maken. Het 
aanbod is divers, figuratief, abstract, en 
ontstaan middels diverse technieken. 
Er zijn al verzamelaars van de zoge-
naamde Wittevrouwen Wijkprent die 
gretig uitzien naar ‘de nieuwste derde’. 
Net als bij eerdere edities hebben deze 
wijkprenten een kleine oplage en zijn 
ze alleen tijdens het Wijkfeest op 4 
juli te koop voor 55 euro. Wie zelfs dát 
voor een bijzonder kunstwerk te duur 
vindt, koopt voor één euro een lot om 
een kunstwerk naar keuze - ingelijst en 
al - mee naar huis te mogen nemen. De 
winnaar wordt tijdens het feest rond 
kwart over drie op het podium bekend 
gemaakt. 
Voor de ongeduldige kunstliefhebbers 
is er dit jaar een door de Wittevrouwen 
kunstenaars uitgegeven kaart die -te-
gelijk met de Wijkfeestkrant- bij alle 
wijkbewoners op de mat ligt. Daarop 
staan de nieuwste prenten afgebeeld 
waaruit wijkbewoners vanwege de 
verwachte toeloop vooraf hun favoriet 
kunnen kiezen en bestellen via www.
wittevrouwenkunstroute.nl. In de 
stand op het wijkfeest (naast de bar) 
zijn ook de prenten van vorige jaren 
geëtaleerd. Ook zijn deze tot 5 juli te 
zien in de etalage van Van den Bergh 
Optiek, Biltstraat 80. 

De Wittevrouwenkunstenaars: Arjen Boorsma, Elly 
van den Eertwegh, Thea Figee, Karin Groeneweg, 
Annet van den Heuvel, Jeroen ten Houte de Lange, 
Antoinette Schepens, Anke Sloots, Annelies van de 
Valk, Rolf Weijburg, Wil Wiegant.

bij leveranciers.
Als buurtvereniging wil De 
Bouwsteiger graag iets extra’s 
voor de buurt doen. Daarom is 
Het Bouwsteiger Buurtfonds 
opgericht, een fonds dat initia-
tieven rondom de leefbaarheid 
van Wittevrouwen verbetert en 
ondersteunt. Ideeën hiervoor 
kunnen worden ingediend via 
onze vernieuwde website: www.
debouwsteiger.nl. De website 
bevat ook alle informatie over 
gereedschap, openingstijden, et 

cetera. En natuurlijk bent u van 
harte welkom in onze loods in de 
Palmstraat.
De Bouwsteiger bestaat dit jaar 
25 jaar en dat willen we vieren 
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op het wijkfeest. Voor ieder 
nieuw lid ligt bij de Bouwsteiger-
stand een cadeautje klaar. Ook 
voor onze leden hebben we een 
cadeautje dat ze mogen mee-
nemen op vertoon van hun lid-
maatschapskaart en het opgeven 
van hun e-mail adres. 
Verder zijn er wedstrijdjes voor 
kinderen (altijd prijs) en volwas-
senen (met als prijzen diverse 
gereedschappen). Deelname 
is gratis, dus komt allen om dit 
feestje met ons te vieren!

Voor het huren van gereedschap 
moet je bij De Bouwsteiger in de 
Palmstraat 6A zijn

Heb je de film ‘de Leeuw, 
de Heks en de Kleerkast’ gezien? 
En ‘Prins Caspian’? 

Deze twee verhalen zijn deel van een zevendelige serie die de ‘Kronie-
ken van Narnia’ worden genoemd. De schrijver C.S. Lewis schreef de 
verhalen over het Magische land Narnia voor zijn nichtje en neefje 
net na de tweede wereld oorlog.  Narnia is het magische land achter 
de kleerkast, tussen de lantarenpaal en kasteel Cair Paravel. Dieren 
kunnen er spreken en er gebeuren wonderlijke dingen. Het is een plek 

Aan het einde van 
de dag ben je van 
harte uitgenodigd 
voor een feestmaal!

Kom vanaf 16.30 uur kosteloos 
genieten van de gezelligheid en 
het voedsel dat de mensen van de 
Nieuwe Kerk speciaal voor jou 
hebben klaargemaakt.  De tafels 
zijn gedekt in de Nieuwe Kerk aan 
de Bollenhofsestraat nummer 138. 
Vanaf de wijkfeestlocatie rijdt een 
paard en wagen heen en weer tussen 
16.30 en 19.30 uur. Bij de uitgang zal 
worden gevraagd om een vrijwil-
lige collecte voor Stichting Present 
Utrecht. Contact? 
Mail naar wijkfeest@nktk.nl of kijk 
op onze website www.nktk.nl

De Schone Slapers...
In het sprookje De Schone Slaapster slaapt de prinses honderd jaar voordat een prins haar wakker kust. 
De Schone Slapers uit Wittevrouwen slapen gemiddeld acht uur per nacht en worden vanzelf weer wakker 
(v.l.n.r.): Eduard, Annelot, Kelly, Floor, Tia, Emma, Natalie, Cato, Katrijn, Sophie, Dick, Angelique.

Al 25 jaar die handige buurman

waarin een heks 
de eeuwige winter 
uitroept en waar 
gevechten plaats-
vinden tussen 
reuzen, centauren, 
dwergen en fau-
nen. De spannende 
verhalen zijn door 
meer dan 60 miljoen kinderen en volwassenen gelezen. 
In de kraam van de Nieuwe Kerk kunnen we je er meer over vertel-
len, de boeken zijn er zelfs te koop. We hopen je 4 juli te zien!


