
Kroniek 1970 

januari 1. Het aantal inwoners van de stad Utrecht bedraagt 278.957. 
2. Voor de laatste maal houden de burgemeester en mevrouw 

De Ranitz hun traditionele nieuwjaarsreceptie. 
2. W. A. H. C. Boellaard, voorzitter van de Koninklijke Ne

derlandse Jaarbeurs, overhandigt de sleutels van het Jaar
beurscomplex aan burgemeester De Ranitz. 
De Jaarbeurs is inmiddels verhuisd naar het nieuwe com
plex achter het N.S.-station. 

5. Wintervakbeurs voor koffers en lederwaren in het Beatrix-
gebouw van de Jaarbeurs (tot 9 januari). 

5. Souvenirbeurs in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs (tot 
9 januari 1970). 

5. Op de hoek van de Ravellaan en de Kanaalweg wordt de 
eerste paal geheid voor het nieuwe hoofdkantoor van het 
Christelijk Nationaal Vakverbond C.N.V. 

6. Mr. H. L. Hoogenhuis neemt afscheid als voorzitter van de 
Centrale Raad van Beroep; hij wordt benoemd tot comman
deur in de Orde van Oranje Nassau. 

6 en 23. Jn de gemeenteraad wordt 61 uur beraadslaagd over 
de begroting voor 1970. 

7. De Daalsetunnel feestelijk geopend door burgemeester De 
Ranitz. 

7. De commissaris van de koningin, mr. C. Th. E. graaf van 
Lynden van Sandenburg, en echtgenote houden voor de 
laatste keer in Paushuize de nieuwjaarsreceptie. 

7. Officiële opening van de parkeergarage Jaarbeursterrein. 
8. De garnizoenscommandant J. Huisinga, vervroegd met pen

sioen, neemt afscheid in de Kromhoutkazerne. 
Zijn opvolger is kononel M. M. L. Timmer. 

8. De gemeenteraad benoemt de heer B. Burger, gemeentese
cretaris van Delft, tot opvolger van Mr. P. van Dijke. 

9. Officiële opening van de overdekte veehallen in de Voorveld-
se polder door de commissaris van de Koningin in de pro
vincie. 

9. Officiële opening van congres- en vergaderzalen in het Bea-
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januari trixgebouw aan het Jaarbeursplein door burgemeester De 
Ranitz. 

11. Beurs Winterkeur in de Julianahal. (tot 15 januari) 
12. De heer W. P. Bothof neemt afscheid als directeur van Ti

voli. 
12. De heer S. Kooistra, directeur van de Chr. School voor In

dividueel Technisch Onderwijs, slaat aan de Vader Rijndreef 
in Overvecht de eerste paal voor het nieuwe gebouw. 

13. De heer H. Vermeer, oud-architect A van gemeentewerken, 
overleden. 

15. De AMEV-groep viert het 50-jarig bestaan. De heer Mr. 
W. H. Verloop, voorzitter van de Raad van Beheer, wordt 
bij deze gelegenheid benoemd tot officier in de Orde van 
Oranje Nassau. 

17. Tentoonstelling van schilderijen van Daan van Golden door 
de Utrechtse Kring, (tot 8 februari). 

17. Een bliksem-actie voor de oorlogsslachtoffers in Biafra brengt 
ongeveer ƒ 30.000,— op. 

19. De koningin beëdigt in Den Haag Mr. A. Blom als voor
zitter van de Centrale Raad van Beroep. 

20. Tijdens de eerste profboksgala in Utrecht is de Utrechter 
Joop Verbon knock-out geslagen. 

22. De heer C. van Barneveld wordt beëdigd als lid van de 
gemeenteraad voor de Boerenpartij als opvolger van de heer 
H. Holleman. 

22. In het Onderwijscentrum wordt een tentoonstelling geopend 
welke is gewijd aan het ontwikkelingswerk in Nepal, waar
voor in het kader van het komende afscheid van de burge
meester een speciale actie wordt gevoerd. 

22. In de Utrechtse studentensociëteit P.H.R.M. aan het Jans
kerkhof de discobar „Woolloomooloo" (kleine kangeroe) ge
opend. 

23. De heer F. J. C. van Hattem, eigenaar van een schrijf ma-
chinehandel en o.m. voorzitter van de belangengemeenschap 
voor zelfstandig Centrum Utrecht, overleden. 

23. Mevr. Hoepelman (P.S.P.) in de Raad over het Utrechts 
Symfonie ORKEST: „U.S.O. moet levend orkest en geen anti
quariaat zijn." 

23. Na een bijna veertigjarige huisartsenpractijk aan de Biltstraat 
126 heeft H. J. W. A. Nieuwenhuyzen afscheid genomen. 

26. Beurs IJsfrica in de Julianahal (tot 28 januari). 
26. De heer J. Rijksen wordt benoemd tot voorzitter van de 

Vereniging Bloemen- en Plantenveiling Utrecht en Omstre
ken. 

28. De Provinciale Staten van Utrecht besluiten tot het verlenen 
van een garantie van ƒ 150.000,— voor de aflossing van een 
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januari lening van een half miljoen gulden voor de stichting van een 
kunstijsbaan in Utrecht. 

29. Het redactiebureau van het A.N.P. te Utrecht wordt gedu
rende enkele uren „bezet" door leden van het Utrechtse An-
tillencomité uit protest tegen wat zij noemen de tendenieuze 
berichtgeving over de Antillen. 

29. De gemeenteraad gaat accoord met de aansluiting van onze 
stad bij de Raad der Europese Gemeenten. 

30. De heer N. Bos, gemeentelijk deurwaarder, viert zijn 50-
jarig jubileum en neemt tegelijkertijd afscheid uit zijn functie. 

31. De „Kargadoor" start haar activiteiten aan de Oudegracht. 

februari 6. De heer H. G. Hammacher, oprichter en oud-directeur van 
de Utrechtsche Provinciebank NV. (later Slavenburgse Bank 
N.V.), overleden. 

9. De eerste paal geslagen voor een nieuw gebouw van de druk
kerij Boekhoven aan de Europalaan. 

18. Wethouder H. van der Vlist opent het nieuwe gebouw van 
de Chr. G.L.O.-school „De Wegwijzer" aan de Fazendadreef. 

19. De heer B. Burger wordt in de gemeenteraadsvergadering 
beëdigd tot gemeentesecretaris van Utrecht; zijn ambtsperio
de gaat op 1 maart in. In dezelfde vergadering wordt ir. G. 
Boschloo als raadslid voor de V.V.D. geïnstalleerd in de 
plaats van de heer L. M. de Beer. 

20. De burgemeester stelt officieel het nieuwe gebouw van de 
Dienst van Openbare Werken „Nieuw Clarenburg" aan de 
Ravellaan in gebruik. 

21. Z.K.H, prins Constatijn en prins Bernhard, de zoontjes van 
H.K.H, prinses Beatrix en H.K.H, prinses Margriet, in de 
Domkerk gedoopt. 

25. Tijdens de laatste door hem gepresideerde vergadering van 
de Provinciale Staten van Utrecht wordt medegedeeld dat 
de scheidende commissaris der koningin mr. C. Th. E. graaf 
van Lynden van Sandenburg is benoemd tot groot-officier in 
de Orde van Oranje Nassau. 

27. Hoofdinspecteur van politie J. J. M. van der Ven, chef van 
de surveillancedienst van het bureau Marco Pololaan, neemt 
afscheid uit zijn functie wegens benoeming tot wnd. corps-
chef van politie te Delft. Hij wordt opgevolgd door inspec
teur J. H. J. Boogmans. 

27. De N.V. Nederlandse Spoorwegen verkrijgt van de rijksover
heid geodkeuring voor een investeringsplan voor 1970 en la
tere jaren waardoor het o.m. mogelijk wordt het nieuwe -
verhoogde en aan het project Hoog Catharijne aansluitende 
- Centraal Station te bouwen. 

27. Aan de Santa Cruzdreef wordt de eerste steen gelegd voor 
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"^I&J***. 

20 februari 1970 Het nieuwe gebouw voor Openbare Werken „Nieuw Clarenburg" 
aan de Ravellaan. 
(foto gemeenteijk archief) 

februari het nieuwe gebouw van de Bertha Mullerschool voor kinde
ren met gehoor- en spraakstoornissen. 

27. H. G. I. Baron van Tuyll van Serooskerken tot burgemees
ter van Utrecht benoemd, 
Prof. mr. P. J. Verdam benoemd tot commissaris van de 
koningin in de provincie Utrecht. 

27. Mr. C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg neemt af
scheid als commissaris van de koningin in de provincie 
Utrecht. 

28. Verbouwingen in het Erasmushuis aan Oudegracht voltooid. 

maart 2. H.K.H, prinses Beatrix opent het Beatrixgebouw van de 
jaarbeurs. 

4. Ir. J. D. M. Bardet ontvangt de zilveren stadsmedaille. 
4. Wethouder Van der Vlist opent de Prins Willem Alexan-

derschool aan de Agavedreef. 
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21 februari 1970 De doop van de prinsjes Constantijn en Bernhard in de Domkerk, 
(foto 't Sticht) 

maart 6. Het Rotterdamse college van B. en W. brengt een bezoek 
aan Utrecht. 

6. Wethouder T. Harteveld opent de werkplaatsen en het maga
zijn van de Dienst van Openbare Werken aan de Croeselaan. 

9. Het aannemingsbedrijf Heymerink N.V. biedt t.g.v. haar 75-
jarig bestaan aan de gemeente een lantaarnconsole aan, voor
stellende de restauratie van de Augustinuskerk. 

10. De toekomstige burgemeester van Utrecht, H. G. I. baron 
van Tuyll van Serooskerken, brengt een oriëntatiebezoek aan 
het stadhuis. 

11. Wethouder A. P. G. van Koningsbruggen opent het nieuwe 
kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst aan de Nije-
noord. 

12. De leerlingen van het gemeentelijk atheneum komen in op
stand. 

13. Studenten van de Akademie voor beeldende kunsten Artibus 
in Utrecht streven naar vernieuwd onderwijs. 

19. Een extra vergadering van de gemeenteraad n.a.v. de moei
lijkheden op het gemeentelijk atheneum. 

24. Officiële installatie van het experimentele schoolparlement 
voor het gemeentelijk Atheneum door wethouder Van der 
Vlist. 

26. Voor het nieuwe gebouw van de N.V. Bruna wordt aan de 
Drommedarislaan (Kanaleneiland) de eerste paal geslagen. 
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27 april 1970 Afscheid van burgemeester en mevrouw De Ranitz. 
(foto 't Sticht) 

april 1. Minister Veringa van Onderwijs en Wetenschappen opent de 
zevende nationale onderwijstentoonstelling in de Julianahal 
en Margriethal. 

1. De nieuwe commissaris van de koningin in de provincie 
Utrecht, mr. P. J. Verdam, houdt zijn eerste rede in de Sta
tenvergadering. 

6. Burgemeester De Ranitz opent de tentoonstelling van pad-
vind(st)erspostzcgels in het Spoorwegmuseum. 

7. De onlangs overleden oud-burgemeester van Zuilen, O. Nor-
bruis, in Schoonebeek (Drente) begraven. 

10. Burgemeester De Ranitz neemt afscheid van de Bescherming 
Bevolking in de commandobunker bij het 24-oktoberplein. 

11. De Italiaanse werknemers hebben hun eigen „casa" in de St. 
Monicakerk aan de Herenweg. 

15. Het pand Herenstraat 24, eigendom van de brandverzeke
ringsmaatschappij Tiel-Utrecht, bezet door vier jongelui. 

24. Burgemeester De Ranitz neemt afscheid van de Utrechtse 
politie. 

27. In Tivoli aan burgemeester De Ranitz het afscheidsgeschenk 
van de Utrechtse burgerij aangeboden, 's Middags is er een 
afscheidsfeest, georganiseerd door de vrijwillige vrouwelij
ke Hulpvereniging, voor mevr. A. de Ranitz-de Brauw in 
de Stadsschouwburg. Dit feest woont ook H.M. de Koningin 
bij. 
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30 april 1970 Opening van de tentoonstelling Confrontatie in de Bunrkerk, de 
laatste officiële daad van burgemeester De Ranitz. 
(foto 't Sticht) 

april 28. 

29. 

30. 

30. 

Onder grote belangstelling wonen burgemeester en mevrouw 
De Ranitz in de congreszaal van de jaarbeurs een hun aan
geboden afscheidsfeest bij. Ook H.M. de Koningin was hier
bij aanwezig. 
Burgemeester en mevrouw De Ranitz nemen afscheid van 
de gemeenteraad en ontvangen voor hun vele verdiensten 
aan de stad bewezen resp. de gouden en zilveren penning 
van de gemeente Utrecht. 
Burgemeester De Ranitz benoemd tot commandeur in de Or
de van Oranje Nassau. 
Ter hoogte van de Pelikaanstraat is een met giftige en brand
bare stoffen geladen goederentrein ontspoord. De bewoners 
van de Pelikaanstraat zijn geëvacueerd tot het gevaar gewe
ken is. 
Burgemeester De Ranitz verricht zijn laatste officiële daad 
door de tentoonstelling „Confrontatie," een expositie in het 
kader van de bevrijdingsherdenking, in de Buurkerk te ope
nen. 
De tentoonstelling duurt tot 9 mei. 
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21 mei 1970 Burgemeester Tuyll en zijn echtgenote doen hun intrede in Utrecht, 
(foto 't Sticht) 

mei 8. De tentoonstelling „Confrontatie" in de Buurkerk gesloten 
met een forum. 

8. Expositie van Middeleeuwse kunst uit Zweden in het Cen
traal Museum. 
H.K.H. Prinses Beatrix woonde de opening bij. 
(tot 3 aug.) 

11. De Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten (N.V.V. 
S.U.) bestaat tien jaar. 

21. Burgemeester van Tuyll van Serooskerken geïnstalleerd. 
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29 mei 1970 De laatste resten van het Jaarbeursgebouw aan het Vredenburg op
geblazen. 

mei 23. Aan de Steenweg bij de Buurkerk op 683e Wimpy-bar in de 
wereld geopend. 

23. Burgemeester Van Tuyll van Serooskerken inspecteert in het 
Wilhelminapark het korps van de reserve-gemeentepolitie. 

25. De afdeling Utrecht van de Nederlandse Reis Vereniging 
(N.R.V.) viert haar zestigjarig bestaan. 

26. H.M. Koningin Juliana bezoekt de afscheidsreceptie van 
prof. dr. .T. F. Nuboer. 
Z.K.H. Prins Bernhard en Z.K.H. Prins Claus woonden het 
afscheidscollege van de hoogleraar bij. 

28. De werknemers van Werkspoor in Utrecht besluiten te sta
ken om de steunverlening van de regering aan de Verenigde 
Machinefabrieken (V.M.F.) te forceren. 

29. Laatste restant van de oude Jaarbeurs op het Vredeburg om 
5.18 uur 's morgens opgeblazen. 

29. De eerste paal van het nieuwe hoofdkantoor van de Puem 
aan de Croeselaan geslagen. 

31. Prof. Maan, pastoor van de Oud-Katholieke parochie St. 
Gertrudis in Utrecht, neemt afscheid. 

31. De N.B.M, gaat over tot inkrimping van de busdienstrege
ling. 

juni De Culturele Ontspannings Vereniging (C.O.V.), de buurt
vereniging voor Utrecht Noord, bestaat 25 jaar. 
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juni 8. „Holiday Inn", op de hoek van de Croeselaan en het Jaar
beursplein, opent haar deuren voor gasten. 

8. Burgemeester Van Tuyll van Serooskerken maakt in het ge
bouw van Kunsten en Wetenschappen kennis met de Utrecht
se politie. 

10. Voor haar verdiensten voor het onderwijs in de Deense Taai
en Letterkunde is mej. dr. S. Ferwerda, lector bij het insti
tuut voor Oudgermaanse, Friese en Scandinavische taal- en 
letterkunde, onderscheiden met het ridderschap in de orde 
van Dannebrog. 

10. Wethouder Van Koningsbruggen opent het G.G.D.-gebouw 
aan het Jaarbeursplein. 

11. De Dom gaat i.v.m. herstelwerkzaamheden gedurende drie 
jaar in de steigers. 

12. In Esplanade de eerste diploma's van het middelbaar econo
misch, administratief en detailhandelsonderwijs (M.E.A.O.) 
uitgereikt aan de geslaagden. 

13. De eerste steen gelegd voor het bejaardencentrum van de 
Stichting Hervormd bejaardencentrum aan de Perudreef in 
O ver vecht. 

13. Loco-burgemeester De Nooy opent de Hoogravense wijkweek. 
17. De Ghandi-school, vernoemd naar Mahatma Ghandi, aan de 

Beiroetdreef officieel geopend. 
De Indiase ambassadeur in Nederland, mr. J. N. Dhamija, 
woonde de plechtigheid bij. 

20. Mevrouw Antje Truggelaar-Hendriks ontvangt het Croix du 
Combattant de L'Europa voor de door haar aan piloten 
verleende hulp in de laatste wereldoorlog. 

20. Het gemeentebestuur kiest het plan van het architectenbu
reau Fledderus-Van Gent als uitgangspunt voor de bouw 
van de woonwijk Lunetten. 

22. De architect Fledderus, ontwerper van het plan Lunetten en 
ontwerper van het nieuwe Jaarbeursgebouw aan de Croese
laan, overleden. 

27. De eerste marathon voor beroepszwemmers in de Maarse-
veense plassen is gewonnen door de Argentijn Horacio Ig
lesias. 

27. Dr. A. H. Bruinsma opent het cytologisch laboratorium aan 
de Kempersstraat. 

juli 1. Mej. dr. M. E. Houtzager, directrice van het Centraal Mu
seum, reikt aan 62 lagere schoolkinderen een prijs uit voor 
hun bekroonde tekeningen. 

5. Kardinaal Alfrink 70 jaar. 
6. Het „Utrechtse Jeugdspektakel" in de Margriethal door wet

houder Van der Vlist geopend. 
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juli 1970 Kardinaal Alf rink ontvangt op zijn verjaardag de ministers Klompé 
en Veringa. 
(foto 't Sticht) 

juli 

augustus 

14. 

15. 
17. 

19. 

23. 

30. 

7. 

17. 

28. 

Ir. K. Spruit en ir. Bodon presenteren een schemaplan voor 
de Vredenburgbebouwing. 
„Holiday Inn" in Hoog-Catharijne officieel geopend. 
De architect ir. P. Dingemans overleden. 
Naar een ontwerp van ir. Dingemans werden o.a. gebouwd: 
de Pniëlkerk in Oog in Al en de Nationale Schildersschool. 
Na een verblijf van enkele dagen in het Vatikaan en een on
derhoud met Paus Paulus is kardinaal Alfrink weer in ons 
land teruggekeerd. 
In Hotel Noord-Brabant een hearing over het plan „Bodon-
Spruit" voor de bebouwing van het Vredenburg. 
De Utrechtse Stadspostdienst, in september 1969 begonnen, 
houdt op te bestaan. 

Bij rechterlijk vonnis is bepaald, dat het bestuur van de 
Akademie voor Beeldende Kunsten Artibus niet behoeft terug 
te komen op haar besluit 22 studenten van de academie te 
verwijderen. 
„Kabouters" hebben het pand Nieuwegracht 64, waarin voor
heen was gevestigd de Onderlinge Pharmaceutischè Groot
handel, „gekraakt." 
Wethouder H. van der Vlist neemt in het onderwijscentrum 
Ondiep 63 afscheid van alle geledingen van het openbaar 
onderwijs in Utrecht. 
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augustus 31. 25 raadsleden, onder wie drie wethouders, te weten dr. J. 
de Nooy, H. van der Vlist en A. P. G. van Koningsbrug
gen, nemen afscheid. 

september 3. De tentoonstelling „Appels oogappels" in het Centraal Mu
seum geopend, (tot 15 november). 

5. In de voetgangerstraverse tussen Stationsplein en Jaarbeurs
plein zijn acht winkeltjes geopend. 

7. Bij de bedrijfsvereniging voor detailhandel en ambachten (De-
tam) aan de Nijenoord een computerinstallatie in gebruik 
genomen. 

7. Burgemeester Van Tuyll opende het hoofdkantoor van de 
N.V. Zwolsche Algemene Verzekering Maatschappij aan de 
Oudenoord 33. 

7. De kliniek voor kleine huisdieren van de Alexander Numan-
kade naar de Uithof verhuisd. 

9. De commissie welzijnsbehartiging buitenlandse werknemers 
in het Provinciehuis geïnstalleerd. De commissie staat onder 
voorzitterschap van oud-wethouder A. P. C. van Konings
bruggen. 

9. De computer, die de verkeerslichten van 56 van de 70 met 
lichten beveiligde kruispunten in Utrecht regelt, is één dag de
fect. 

9. De bouwprojecten in het universiteitscentrum „de Uithof" 
liggen stil. De stakende bouwvakarbeiders eisen een uitke
ring van ƒ 400,— ineens. 

12. De Utrechtse cellist Louis Werner, veertig jaar verbonden bij 
het U.S.O., overleden. 

13. Pastoor C. Vernooy van de Johannes de Dooper parochie 
viert zijn veertigjarig priesterjubileum. 

17. De warenhuizen Vendet en C & A in Overvecht geopend. 
18. Oud-burgermeester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz en mevr. De 

Ranitz-De Brauw hebben Utrecht metterwoon verlaten. 
22. Tijdens een vergadering in hotel Noord-Brabant hebben de 

leden van Centrum Utrecht zich achter het plan voor de 
Utrechtse binnenstad, Invitant 70, gesteld. 

22. In een DA.F.-minibusje reed een delegatie van de Stichting 
Centrum Utrecht naar het stadhuis om het plan Invitant 70 
aan het college van B. en W. aan te bieden. 

23. Onder de Nicolaïkerk zijn fundamenten van een romaanse 
basiliek uit de twaalfde eeuw ontdekt. 

25. Het college van B. en W. dringt er bij de raad op aan het 
plan Herzberger-Spruit voor het Vredenburg niet te aanvaar
den. 

26. De Utrechtse krachtsportvereniging „Olympia" neemt het 
nieuwe verenigingsgebouw aan de Willem Arntszkade nr. 5 
in gebruik. 
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17-18 oktober 1970 Het interieur van de gerestaureerde Pieterskerk, 
(foto Dijkstra, gemeentelijk archief) 

oktober 1. J. B. P. Biegelaar, directeur van Drukkerij Biegelaar & Jans
sen, veertig jaar in zijn bedrijf werkzaam. 

2. Het Utrechts Jongerenkoor, dat 25 jaar bestaat, geeft een 
feestconcert in de Geertekerk. 

2. De Raad voor Jeugd en Jongeren Utrecht wil van het leeg
staande N.V.-huis een „jeugdhuis" maken. 

2. Het „plan Bodon" in de gemeenteraad door wethouder 
Harteveld verdedigd. De N.V. Hoog-Catharijne acht het 
„plan Hertzberger" onaanvaarbaar. 

6. In verband met de aanleg van een ringweg zijn in het cen
trum van Utrecht een aantal belangrijke verkeersomleidingen 
ingevoerd. 
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oktober 7. 
9. 

15. 

17. 

17. 
20. 

21. 

22. 

24. 
26. 

26. 

30. 

30. 

Het Kunsthistorisch Instituut aan de Drift 25 heropend. 
In de kloostergang een beeld „Jan van den Dom," gemaakt 
door prof. P. Grégoire uit Laren, geplaatst. 
Wethouder W. A. Kieboom opent de eerste Utrechtse dag-
societeit voor minder-validen. 
Het „Kosmisch Ontspanningscentrum Fantasmorgia" aan de 
Voorstraat 5 ontruimd. 
De gerestaureerde Pieterskerk ingewijd. 
De afdeling Utrecht van de Unie van Vrouwelijke Vrijwil
ligers opent haar kantoor aan de Oudegracht 290. 
Prof. Paul Grégoire legt de laatste hand aan het door hem 
vervaardigde beeld van Jan van den Dom, dat geplaatst is 
in de pand hof van de Dom. 
De ambassadeur van Japan, Zijne Excellentie ir. M. Fujisa-
ki, brengt een werkbezoek aan de Utrechtse universiteit. 
Z.K.H, prins Claus opent de Utrechtse kunstijsbaan. 
Prof. dr. M. Minnaert, van 1937 tot 1963 directeur van de 
Sterrenwacht van de Utrechtse Universiteit, overleden. 
De zes leden tellende Adviesraad Burgerlijke Reserve Or
ganen geïntstalleerd. Bij de Adviesraad kunnen Utrechters 
terecht wegens gederfd inkomen voor opkomst voor een oefe
ning van de Bescherming Bevolking, Monumentenwacht en 
Reserve. 
A. Graafhuis, adjunct-gemeentearchivaris van Utrecht, 25 
jaar in gemeentedienst. 
Wethouder W. A. Kieboom opent het Nederlands Goud-, 
Zilver- en Klokkenmuseum in Achter de Dom 121. 

november 

5. 

7. 

10. 

10. 

H.M. koningin Juliana en H.K.H, prinses Beatrix wonen de 
viering van het vijftigjarig bestaan van de Christen Jonge 
Vrouwen Federatie (Y.W.C.A.) in het congrescentrum bij. 
In de Stefanuskerk te Overvecht een informatie-avond voor 
gegadigden van de „experimentele flats" aan de Amazone-
dreef. 
De N.V.V.-voorzitter A. H. Kloos opent het nieuwe kan
toor-gebouw van de Stichting Gebouw Algemene Vakbe
weging Utrecht (G.A.V.U.) aan de Goeman Borgesiuslaan. 
Oud-burgemeester De Ranitz reist naar Nepal om daar 
o.a. in Biratnagar het door de Utrechtse bevolking bijeen-
gecollecteerde geld voor een melkfabriek over te dragen. 
Mgr. dr. Marinus Kok geïnstalleerd als aartsbisschop van 
Utrecht van de oud-katholieke kerk. 
Mgr. Kok is de opvolger van mgr. dr. A. Rinkel. 
De verkoopactie van het Comité kinderpostzegels door bur
gemeester Van Tuyll gestart. 
In de Agnietenkapel van het Centraal Museum geeft het 
kwintet Willem van Beers een druk bezocht jazz-concert. 
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november 11. De hervormde Jeanne de Bruinschool voor basisonderwijs 
aan de Overvechtse Dianadreef geopend door wethouder 
Pot. 

12. J. van Staveren, redacteur van het Nieuw Utrechts Dagblad, 
benoemd tot chef van het gemeentelijk bureau Voorlichting. 

17. Bij de spoorwegovergang „Blauwcapel" de „overwegcamera", 
die verkeersovertreders op de foto registreert, opgseld. 

18. De Utrechtse Industrie- en Huishoudschool aan de Laan van 
Puntenburg viert haar 75-jarig bestaan. 

18. Aan de Overvechtse Gangesdreef de eerste paal geslagen 
voor het bejaardenverpleeghuis Rosendael van de Stichting 
Katholieke Bejaardenhuisvesting Utrecht, door mevrouw 
Tellegen-Veldstra (lid Gedeputeerde Staten der provincie 
Utrecht). 

18. Als jubileumgeschenk heeft de „Intervam" de gemeente 
Utrecht een kinderdagverblijf aan de Dorbeendreef in Utrecht 
aangeboden. 

19. De bewoners van de Tweede Daalsedijk verontwaardigt, dat 
er geen principebesluit door de gemeenteraad is genomen 
om de sloot aan de Tweede Daalsedijk te dempen. 

20. Tijdens de algemene vergadering van de Nederlandse maat
schappij tot bevordering der tandheelkunde is een resolutie 
tot snelle invoering van de fluoridering van het drinkwa
ter in Nederland aangenomen. 

20. Vijftig jaar geleden het gebouw voor Christelijke Sociale Be
langen aan de Kromme Nieuwegracht 39 in gebruik geno
men. 

21. Wethouder Harteveld opent het crematorium „Daelwijck" 
in Overvecht-Noord. 

21. De bewoners van het woonwagenkamp aan de Huppeldijk 
krijgen een eenmalige uitkering. 

22. De oud-katholieke parochie St. Jacobus aan de Bemuurde 
Weerd viert het 100-jarig bestaan van de St. Jacobuskerk. 

23. Burgemeester H. G. I. Baron van Tuyll van Serooskerken 
brengt een werkbezoek aan het brandweerkorps van Utrecht. 

23. De uit Ermelo afkomstige organist Jan Jansen, leerling 
van het Utrechtse conservatorium, ontving uit handen van 
wethouder Harteveld een prijs van de gemeente Utrecht. 

24. Een uitslaande brand in de in aanbouw zijnde Slagersvak
school aan de Smijerslaan in Tuindorp-oost. 

25. Kapitein L. J. Meiresonne benoemd tot plaatsvervangend 
chef van de gemeentelijke voorlichtingsdienst. 

25. Uit het Aartsbisschoppelijk Museum een kostbaar gebeden
en getijdenboekje gestolen. 

25. Jhr. C. J. A. de Ranitz biedt namens de stad Utrecht aan 
de Nepalese regering een cheque van 30.000 dollar, bestemd 
voor de ontwikkeling van de zuivelindustrie. 
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27. Bewoonsters van het woonwagenkamp aan de Huppeldijk 
demonstreren voor een wintertoelage bij het gebouw van So
ciale Zaken aan de Nijenoord. 

27. Het congres „De beroepsarbeid van de gehuwde vrouw" van 
de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel bijgewoond door 
H.M. koningin Juliana en H.K.H, prinses Beatrix. 

28. De „kunst- en antiekmarkt" in de nieuwe Veemarkthal. 
28. Prof. P. H. Buisman, oud-hoogleraar in de tandheelkunde 

aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zestig jaar tandarts. 
30. De vier felgroene ringlijntaxi's van de Ratax rijden voor het 

eerst. 
30. De dr. Saai van Zwanenberg-prijzen uitgereikt aan dr. G. 

P. van Rees te Leiden en aan J. van der Vies te Oss. 
30. De musical „Hair" in het Utrechts Jaarbeurs-congrescentrum. 

december 1. De John F. Kennedyschool voor basisonderwijs aan de Teun 
de Jagerdreef viert haar 5-jarig bestaan 

1. Bij het 25-jarig bestaan van het maandblad Mens en Melodie 
is Wouter Paap gehuldigd. 

1. Het verkeersplein Westerbrug volledig in gebruik genomen. 
1. J. Bierens, van de afdeling Voorlichting te Utrecht, vertrekt 

naar Amersfoort. 
2. Bewoonsters van het woonwagenkamp aan de Huppeldijk 

pleegden lokaalvredebreuk in het stadhuis. 
2. Oud-burgemeester De Ranitz uit Nepal teruggekeerd. 
3. De Vrijgemaakt Gereformeerde kerk aan de Royaards van 

den Hamkade heeft een orgel gekregen, gebouwd door de 
Utrechtse firma Van Vulpen. 

3. De universiteit van Utrecht heeft het grootste aantal kies
gerechtigde studenten, nl. 20936. 

4. De sloot langs de Tweede Daalsedijk gaat dicht, aldus be
sluit de gemeenteraad. 

12. Aan de Marnixlaan een sociëteit voor astma-patiënten ge
opend. 

14. In twee flats aan de Dorbeendreef het kinderdagverblijf 
„Nijntje" van de Stichting Utrechtse Kinderdagverblijven ge
opend. 

15. Prof. dr. A. A. van Ruler, hoogleraar vanwege de N.H.-Kerk 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, overleden. 

16. De ontwerp-begroting 1971 van de gemeente Utrecht geeft 
een tekort aan van 16,5 miljoen gulden. Het totaal van de 
uitgaven zal 241 miljoen gulden bedragen. 

16. Burgemeester baron van Tuyll van Serooskerken stelt de 
verkeerstelevisie in gebruik, bedoeld om de moeilijkheden 
rond verkeersopstoppingen in de Utrechtse binnenstad op te 
lossen. 
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16. Het nieuwe fabrieksgebouw van Indola Electric aan de On-
tariodreef door wethouder Looten geopend. 

20. Mr. D. Schuitemaker, fractievoorzitter van de V.V.D. in de 
gemeenteraad, overleden. 

29. Wethouder T. Harteveld opent het hoofdkantoor van de 
Coöperatieve Raiffeisenbank aan de Tiberdreef. 

30. Op de hoek van de Jan van Galenstraat-Kardinaal de Jong-
weg een plastiek onthuld, voorstellende een groep ezels. 
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