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Oud-Utrecht 

7 • Door ondertekening van een fraai gekalligrafeerd overdrachtsdocument in het 

Viaanse stadhuis door commissaris van de koningin in Zuid-Holland J. Franssen en 

zijn Utrechtse collega mr. B. Staal wordt de gemeente Vianen officieel overgedragen 

aan Utrecht. 

10 • Burgemeester mr. A.H. Brouwer-Korf reikt de Speld van de Stad Utrecht uit aan de 

heer Th. van den Berg, die gedurende ruim twintig jaar belangrijk werk heeft gedaan 

voor de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens. 

12 • Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort viert zijn 625-

jarig bestaan met een dienst in de Sint-Joriskerk, een bezoek aan het vroegere school

gebouw en een reünie van oud-klasgenoten. 

16 • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Algehele Hulpdienst Utrecht (AHD) ontvangt 

'stadsmonnik' zuster R.E. Voskuilen de Gouden Domtoren uit handen van burge

meester Brouwer-Korf. 

18 • Staatssecretaris mr. A.E. Verstand-Bogaert opent de eerste Brede School van Wijk bij 

Duurstede. De school in de wijk De Noorderwaard biedt dagelijks tal van activitei

ten en naschoolse mogelijkheden, waardoor flexibele vormen van opvang mogelijk 

worden gemaakt. 

28 • Een dag nadat Nederland afscheid nam van de gulden, slaan kroonprins Willem-

Alexander en Maxima Zorreguieta in Utrecht een 10-euromunt ter gelegenheid van 

hun huwelijk op 02-02-02. De speciale munt is ontworpen door beeldend kunste

naar H. van Houwelingen. 

30 • Opening van het eerste 'hostel', woonvoorziening voor dakloze drugsverslaafden, op 

de Sartreweg in Utrecht. 

FEBRUARI 

6 • Het Huis Amerongen krijgt van staatssecretaris van cultuur mr. C. van Leeuwen een

malig een subsidie van 450.000 euro. Het kasteel gaat voor jaren dicht omdat de 

gebouwen en het interieur in zeer slechte staat verkeren. Het buiten voldoet boven

dien niet aan de brandveiligheidseisen. 

10 • De Amersfoortse synagoge viert haar 275-jarig bestaan met een feestelijke dienst in 

de synagoge en de onthulling van een nieuw voorhangsel. 

15 • De oudste inwoner van Amersfoort, tevens de oudste man van de provincie, de heer 

F. Botterblom, die in het zorgcentrum Sint-Joseph te Hooglanderveen woont, is 106 

jaar geworden. 

18 • Het station Driebergen-Zeist wordt door treinreizigers uitgeroepen tot het smerigste 

station van Nederland. 

19 • Wethouders van de gemeenten Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
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Nieuwegein, Oudewater, Wijk bij Duurstede en Woerden ondertekenen in Houten 

het startdocument 'Project gebiedsgericht welstandsbeleid'. De gemeenten zullen 

kennis en ervaring uitwisselen bij de totstandkoming van welstandsnota's, waarover 

elke gemeente per 1 januari 2004 moet beschikken. 

19 • Wethouder E.L. van Dijk slaat de eerste paal voor een nieuw schoolgebouw voor de 

Viaanse nevenvestiging van het straks 500 leerlingen tellende Oosterlicht College 

voor VMBO, HAVO en VWO. 

22 • Onderaan het talud van de A12 bij Woerden worden de levenloze lichamen van twee 

mannen gevonden, die, naar later blijkt, zijn vermoord. 

23 • De heer A.M. Reith, leraar Duits en Culturele en Kunstzinnige Vorming op het 

Utrechtse Niels Stensen College, krijgt de driejaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs 

uit handen van de wethouder Gispen. 

26 • Tweevoudig olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage uit Utrecht ontvangt 

de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tevens reikt de 

burgemeester hem de Zilveren Stadsmedaille uit. 

26 februari 

27 • De eerste Marokkaanse ondernemersvereniging in Nederland wordt in Utrecht opge

richt onder de naam Ammam ('Voorwaarts'). 

28 • De Utrechtse tekenaar Dick Bruna onthult het nieuwe straatnaambord 'Nijntje 

Pleintje' op de hoek van de Oudegracht en de Van Asch van Wijckskade. Sinds enke

le jaren staat hier een beeldje naar Bruna's tekening van het konijn Nijntje. 
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Oud-Utrecht 

1 • Bij zijn afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Fortis krijgt de heer 

J.J.M. Bartels de Zilveren Speld van de Stad Utrecht. 

6 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat Leersums Belang van vier naar drie zetels. De 

jonge partij Leefbaar Nieuwegein wordt echter met zeven zetels de grootste fractie in 

de nieuwe raad. In Vianen komt de voormalige actiegroep tegen de overgang van de 

gemeente naar de provincie Utrecht, Platform Vianen, met vijf zetels in de raad en is 

daarmee de grootste partij. Burgerbelangen in Wijk bij Duurstede krijgt drie zetels. 

Leefbaar Zeist is met zes zetels de grote winnaar. 

11 • De heer H.R.A.L. Klein Kranenburg ontvangt uit handen van burgemeester 

mevrouw drs. D.A.M. Koreman van Vianen de Gouden Erepenning van de gemeente 

bij zijn afscheid als raadslid (bijna 24 jaar onafgebroken, waarvan acht jaar als wet

houder). 

11 • Een 150 jaar oude beuk nabij de villa Rijnoord op de Oostdam te Woerden valt op 

vier voor een stoplicht staande auto's. 

13 • Wethouder F.J. Vos opent het eerste groepswonenproject voor senioren De 

Grondslag in Bunnik. 

18 • Installatie van mevrouw B.F.A. van der Kluit-de Groot, de nieuwe burgemeester van 

Woerden, voorheen burgemeester van Brielle. Zij volgt drs. H.A. van Zwieten op, 

aan wie na ruim 13 jaar burgemeesterschap per 1 februari eervol ontslag is verleend. 

20 • Ter gelegenheid van de jaarlijkse provinciale Boomfeestdag planten 145 kinderen 

van vier basisscholen in Nieuwegein bomen en struiken in het IJsselbos. Door diver

se zoombeplantingen en de omvorming van een oude boomgaard tot een poel voor 

kikkers en salamanders wordt een 'natuurlijke' overgang geschapen naar het reeds 

bestaande bos. 

20 • Na 192 jaar zijn in de Utrechtse Buurkerktoren de drie ontbrekende bronzen klok

ken opgehangen. De Grote Maria weegt bijna 2000 kilo, de klokken Andreas en de 

Kleine Maria respectievelijk 1054 en 1263 kilo. 

21 • Op de Wittevrouwensingel in Utrecht wordt een ruim honderdjarige blondbladige 

iep, ook wel zilveriep genoemd, gekapt. De boom is aangetast door tonderzwam. 

22 • De verbouwde Centrale Bibliotheek op de Oudegracht in Utrecht wordt officieel 

geopend. 

22 • De minister van justitie wil de komende twee jaar bolletjesslikkers huisvesten in 

Kamp Zeist dat met het vertrek van de laatste Lockerbiegevangene leeg is komen te 

staan. 

26 • De Universiteit Utrecht verleent een eredoctoraat aan de dichter Rutger Kopland 

(pseudoniem van dr. R. van den Hoofdakker) voor zijn literaire oeuvre en zijn werk 

als psychiater. 
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4 • De Zilveren Stadsmedaille, de stedelijke onderscheiding voor hen die zich bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Utrecht, uitgereikt aan de heer M. 

Brakkee ter gelegenheid van zijn afscheid als hoofd van de afdeling Onderwijs van de 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). 

5 • De Vereniging van oud-raadsleden viert haar eerste lustrum in het stadhuis van 

Utrecht. De vereniging telt 100 leden, onder wie de oud-burgemeesters Vonhoff, 

Vos-van Gortel en Opstelten. 

11 • Het Centraal Museum Utrecht ontvangt 124 kunstwerken uit een schenking en een 

nalatenschap, onder andere schetsen en schilderijen op papier en linnen van de 

Hongaarse Amerikaan Andor Weininger en van Joost Baljeu en Gerrit Benner. 

18 • De fdosofe Gloria Wekker benoemd als hoogleraar Gender en Etniciteit aan de 

Universiteit Utrecht. Zij is de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland van 

Creools-Surinaamse afkomst. 

23 • Oprichting van de Vereniging Muziekimpuls Bunnik. De vereniging moet een 

belangrijke rol gaan vervullen in het behoud van de muziekschool in Bunnik. 

30 • De nieuwe gemeentevlag van Nieuwegein gaat voor het eerst in top. De oude vlag 

was ontworpen op basis van een logo dat op 24 juni 1975 was vastgesteld. 

6 • Na de moord op de politicus Pim Fortuyn wordt ook het huis van Mat Herben, kan-

didaat-kamerlid voor de LPF te Linschoten, streng bewaakt. 

6 • Wethouder mevrouw Van Kleef reikt de Speld van de Stad Utrecht uit aan mevrouw 

G.M. van Beuningen-Sluis wegens haar jarenlange verdiensten voor de wijk Zuilen. 

14 • I n Polsbroek is een overeenkomst getekend waarin de huisvesting en verzorging van 

de stier Herman, de eerste genetisch gemanipuleerde stier ter wereld, en van de ge

kloonde koeien Holly en Belle is geregeld. De 11-jarige Herman zal na een zevenja

rig verblijf in Polsbroek worden overgebracht naar een te bouwen stal bij het muse

um Naturalis in Leiden. 

14 • Vier vertrekkende wethouders in Nieuwegein, Riet van der Nat, Margreet 

Steenhuisen, Herman Idema en Bert Lubbinge, worden op feestelijke wijze uitgelei

de gedaan. Wegens hun verdiensten als langdurig bestuurder worden de dames Van 

der Nat en Steenhuisen benoemd tot ereburger van de gemeente. 

14 • De Woerdense Esther Vergeer uitgeroepen tot wereldsporter-met-een-handicap van 

het jaar wegens haar prestaties in het rolstoeltennis. 

15 • De Utrechtse bevolking kiest door middel van een referendum over het stationsge

bied met een ruime meerderheid (59,1 %) voor visie-A. Dit plan omvat o.a. behoud 

van het Muziekcentrum Vredenburg. 
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Oud-Utrecht 

21 • In het kader van het 50-jarig bestaan van het Amsterdam-Rijnkanaal organiseert 

Rijkswaterstaat Directie Utrecht zes 'sluisdagen' in de maanden mei en september. 

Er worden rondleidingen gehouden bij de Prins Bernhardsluis te Tiel, de Prinses 

Beatrixsluis te Nieuwegein en de Prinses Marijkesluis bij Ravenswaaij. 

23 • De Rijksdienst voor de Monumentenzorg adviseert de voormalige Duitse bunker op 

het Servaasbolwerk in Utrecht niet op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. 

24 • Het bedrijvencentrum Vondelparc in Utrecht wordt feestelijk geopend door de wet

houder van economische zaken Van Zanen. 

25 • Ter herinnering aan de Utrechtse beeldhouwer Pieter d 'Hont onthult zijn schoon

dochter mevrouw J. d 'Hont een gevelsteen in de buitenmuur van zijn vroegere atelier 

in het bolwerk Manenburg. 

25 • Bij een verkeersongeval overlijdt prof.dr. C. Vellekoop, hoogleraar muziekgeschiede

nis te Utrecht en lid van Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 

30 • Het in 1930 door architect Berlage ontworpen gebouw op de hoek van de 

Nachtegaalstraat en de Wittevrouwensingel in Utrecht aangewezen als gemeentelijk 

monument. Opdrachtgever was destijds de verzekeringsmaatschappij De 

Nederlanden van 1845. Het is gebouwd in de zuidwestelijke hoek van het voormali

ge Park Tivoli. Een plaquette naast de voordeur herinnert aan de eerste cinemavoor

stelling in de tuin die op 29 november 1896 door George Slieker werd gegeven. 

31 • D e burgemeester van Utrecht onthult in de Jacobsgasthuissteeg het beeldje 'De 

Pelgrim' van de kunstenaar Amiran Djanashvili. In het verleden logeerden duizen

den pelgrims op weg naar Santiago de Compostela in het Jacobsgasthuis. 

1 • Wethouder Van Zanen opent het nieuwe kantoor van de Utrechtse Juristengroep 

(UJG) in het 'huis aan de Stammetsbrug', Janskerkhof 12. 

4 • Directeur Frans van Seumeren van het Meernse hijs- en transportbedrijf Mammoet 

Holding B.V ontvangt uit handen van kroonprins Willem-Alexander de Koning 

Willem I-prijs. Het bedrijf krijgt de onderscheiding voor innovatief en creatief 

ondernemerschap. 

8 • Het woonwagenkamp Beukbergen zal door de gemeente Zeist voor 22,5 miljoen 

euro worden gerenoveerd. 

9 • De gerestaureerde grote oranjerie in de Oude Hortus op de Lange Nieuwstraat in 

Utrecht officieel geopend. De oorspronkelijke functie van het gebouw was een win

tertuin. De naam van het nieuwe museumcafé, het 'Zaadhuis', herinnert aan het 

bewaren van zaden op de zolder. 

11 • Een ongeveer 250 jaar oude haagbeuk in de tuin van een advocatenkantoor in de 

Museumlaan in Utrecht valt met donderend geraas om. De 28 meter hoge boom was 

de oudste haagbeuk van Nederland. 
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iSjuni 

15 • Opening van de veerverbinding Vianen-Nieuwegein v.v. door mevrouw Staal, de 

vrouw van de commissaris van de koningin. De veerboot Vrevia, een lettercombina

tie van de namen Vreeswijk en Vianen, is bestemd voor het fiets- en voetgangersver

keer over de Lek. 

18 • Met het veilen van de roerende goederen komt een definitief einde aan het failliete 

carrosseriebedrijf Den Oudsten Bussen te Woerden. 

22 • Burgemeester Schakel van Lopik opent de Herman de Man-fietsroute op het 

Kerkplein bij de Nederlandse Hervormde kerk. De route leidt door het zuidoostelij

ke deel van de Lopikerwaard. 

22 • Het is dertig jaar geleden dat in Zeist de eerste glasbak van Europa werd geplaatst. 

De initiatiefneemsters van destijds, de 'moeders van de glasbak', Babs Riemers (83) 

en Wilhelmina Kuiper (73) worden in het zonnetje gezet. 

22 • Een delegatie van de Bürgerinitiative Hochwasser Altgemeinde Rodenkirchen e.V. 

(stad Keulen) brengt een bezoek aan Nieuwegein, als onderdeel van een reeks bezoe

ken aan Nederlandse steden die aan Rijn, Maas en IJssel zijn gelegen. In het licht 

van de landelijke voorstellen inzake wateropvang wordt gesproken over activiteiten 

die nationaal kunnen worden opgezet om het gevaar van overstromingen te voorko

men. 

26 • Na een jarenlange voorbereiding gaat de restauratie van de kapel Coelhorst in 

Hoogland van start met het verwijderen van de toren. Die zal in de werkplaats van 

de firma Hoogevest worden gerestaureerd. 
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Oud-Utrecht 

1 • Het gerestaureerde klokgelui van de Buurkerk wordt door de Stichting Luidklokken-

fonds Stad Utrecht overgedragen aan de wethouders Verhulst en Van Zanen. 

1 • Start van de archeologische zoektocht naar het Romeinse castellum te Woerden, 

zulks in verband met de geplande bouw van een ondergrondse parkeergarage. In de 

loop van de opgravingen zullen belangrijke vondsten worden gedaan. 

2 • Koningin Beatrix bezoekt de Utrechtse wijken Kanaleneiland, Hoograven en 

Overvecht. 

2 juli 

7 • Ter gelegenheid van zijn afscheid als rector van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht 

is drs. J.Th.K. Marcelis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

10 • B i j de verbouwing van een pand op de Mariaplaats te Utrecht wordt een laatmiddel

eeuwse plafondschildering ontdekt. De decoratie is waarschijnlijk aangebracht aan 

het einde van de 15de eeuw en is van hoge artistieke kwaliteit. 

11 • I n Hooglanderveen is de Akte van toedeling voor de ruilverkaveling Eemland gete

kend door de rechter-commissaris mevrouw Veldhuijzen. Na bijna veertig jaar voor

bereiding en uitvoering is een belangrijke mijlpaal bereikt. 

11 • De heer A.G.J. Strien, hoofd van het bureau Welzijn en Onderwijs, neemt officieel 

afscheid van de gemeente Lopik in verband met zijn benoeming tot wethouder in 

Houten. 

12 • De directeur van het Museum Catharijneconvent te Utrecht, de heer G. van Hout, 

door paus Johannes Paulus II benoemd tot adviseur van de pauselijke commissie 

voor het cultureel erfgoed van de kerk. 
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17 • De heer J. de Beer krijgt de Speld van de Stad Utrecht voor zijn jarenlange inzet voor 

een betere leefomgeving in en rondom het winkelcentrum Hoog Catharijne. 

27 • In Eindhoven overlijdt de heer J. van Wijk, van 16 oktober 1971 tot 1 december 

1985 burgemeester van Vianen. 

AUGUSTUS 

10 • Tijdens het 35ste concours hippique voor tuigpaarden te Hagestein krijgt de organi

satie uit handen van burgemeester mevrouw Koreman de Viaanse Noot, een bijzon

der blijk van waardering voor vrijwilligerswerk op cultureel gebied. 

11 • De Werkspoorbrug, een boogbrug van 255 meter lang, over het Amsterdam-

Rijnkanaal geplaatst. 

15 • Het Centraal Museum Utrecht krijgt het tweede zelfportret van de schilder Pyke 

Koch uit 1936 in langdurig bruikleen. Koch vernietigde zijn eerste zelfportret uit 

1935. Het Zelfportret met Zwarte Band (1937) is reeds sinds 1938 in het bezit van 

het museum. 

20 • Een lekkende giftrein op het emplacement van station Amersfoort legt het centrum 

van de stad lam. In de betreffende goederenwagon was de brandbare en giftige stof 

acrylnitriet opgeslagen. 

24 • Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Sportvereniging Kampong reikt de 

commissaris der koningin Staal de Koninklijke Erepenning uit. De bestuursleden 

mr. A. Naeff en F.P. Schilthuizen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

24 • Mevrouw J. van der Wal te Utrecht benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-

Nassau. Zij ontvangt de onderscheiding uit handen van burgemeester Brouwer-Korf 

tijdens de officiële openingsbijeenkomst van het Holland Festival Oude Muziek. 

Mevrouw Van der Wal was in 1982 mede-oprichtster van dit tiendaagse muziekfeest. 

27 • Rond het 50-jarig bestaan van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn in Nieuwegein diverse 

evenementen georganiseerd door Rijkswaterstaat, zoals een tentoonstelling, een 

videopresentatie en een open dag in het complex van de Beatrixsluis. 

SEPTEMBER 

6 • Opening van het winkelcentrum Snel en Polanen in de gelijknamige nieuwbouwwijk 

te Woerden. 

7 • Staatsbosbeheer organiseert in het kader van de Fortenmaand een tweedaagse fiets

tocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ieder weekeinde van deze maand wordt 

gefietst langs de vroegere verdedigingslinie, die veelal in inmiddels waardevolle 

natuurgebieden is gesitueerd. 

12 • De gemeenteraad van Nieuwegein neemt een PvdA-voorstel tot burgerinitiatief aan. 

Inwoners van 16 jaar en ouder kunnen van nu af aan voorstellen indienen bij één van 
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Oud-Utrecht 

m 

y september 

de raadscommissies op voorwaarde dat 25 handtekeningen het voorstel vergezellen. 

13 • Mevrouw M. Kooi-Jansen, secretaris van Samen Verder Vleuten-De Meern, neemt 

afscheid en ontvangt uit handen van wethouder Gispen de Speld van de Stad Utrecht. 

14 • De Utrechtse Gemeentebibliotheek bestaat 100 jaar en viert dit jubileum met de ten

toonstelling 'Verleden, heden en toekomst'. De bibliotheek heeft 55.000 leden en 

telt twaalf vestigingen, verspreid over de wijken. 

14 • In Wijk bij Duurstede neemt een wandelend theater de bezoekers van de landelijke 

Open Monumentendag mee op een tocht door het verleden langs monumentale hui

zen en hun historische bewoners. Het leven van deze markante Wijkenaren is 

beschreven in het boekje 'Utrechtse biografieën. Het Kromme Rijngebied', dat deze 

dag verschijnt. 

21 • In de Coornhertstraat in Utrecht wordt een gevelsteen onthuld met een regel van de 

I6de-eeuwse dichter naar wie de straat is genoemd: "Liefde maackt eendracht/be-

gheerte maackt twist". 

21 • De Week van het Utrechts landschap start bij de veerstoep aan de Lek bij Vianen 

onder het motto "Vianen dichterbij: ontdek de natuur in Utrechts nieuwe zuiden". 

22 • Vanaf het Janskerkhof in Utrecht is de reliekschrijn van Sint-Willibrord in processie 

door de binnenstad gedragen. De optocht vindt plaats ter gelegenheid van de 150ste 

verjaardag van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. 

25 • De gemeente Wijk bij Duurstede doet aangifte van de opzettelijke en zonder vergunning 

uitgevoerde sloop door de nieuwe eigenaren van een karakteristiek 18de-eeuws boerderij

tje op de Langbroekerdijk A42 in Langbroek dat is aangemerkt als rijksmonument. 

28 • Het cultureel centrum De Flint in Amersfoort viert haar zilveren jubileum met live-
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14 september Foto: Hans Dirksen 

optredens van Pater Moeskroen. 

28 • Viering van het 70-jarig jubileum van de Diergeneeskundige Studenten Kring te 

Utrecht met een harddraverij in de Maliebaan. 

29 • De Everdinger Henk van de Lagemaat wordt op het TT-circuit van Assen voor de 

derde keer achtereen Nederlands kampioen wegracen in de klasse 250 cc. 

1 • De heer J.C. de Jong krijgt eervol ontslag als burgemeester van Montfoort, een func

tie die hij sedert 1 januari 1989 vervulde. 

10 • De nieuwe expositieruimte Boulevard d'Unica in de voormalige brandweerkazerne in 

de Korte Minrebroederstraat te Utrecht feestelijk geopend. 

10 • Het dak van het achterste deel van de oude fruitveiling in Wijk bij Duurstede wordt 

door een sloopbedrijf illegaal verwijderd. Het pand valt onder voorbescherming, in 

afwachting van een mogelijke monumentenstatus. De plaatselijke actiegroep 

Stichting Platform 'Schil met Pit' doet aangifte. 

16 • Gedeputeerde Van Bergen opent de provinciale website (www.utrechtsarchiefnet.nl), 

een digitale informatievoorziening van historische archieven en collecties. Het gehele 

Internet Projectplan (IPP), opgezet op initiatief van de Utrechtse archivarissen, 

wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie en de 

Provinciale Archiefinspectie. 

17 • Tijdens de Algemene aandeelhoudersvergadering van de B.V. Vrijstad, Maatschappij 

tot Stadsherstel te Vianen, kreeg directeur A. Verlaan uit handen van burgemeester 
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mevrouw Koreman de Viaanse Noot als bijzonder blijk van waardering voor zijn 

gedurende 25 jaar onbezoldigde arbeid. 

18 • De burgemeester van Utrecht onthult het beeld Thinker on the Rock van de Britse 

beeldhouwer Barry Flanagan. Met de plaatsing van het beeld is de herinrichting van 

de Neude door architect Adriaan Geuze voltooid. 

i8 oktober Foto: Hans Dirksen 

18 • De gemeenschappelijke archiefbewaarplaats en studiezaal van het Streekarchivariaat 

Kromme-Rijngebied/Utrechtse Heuvelrug in de kelder van het gemeentehuis van Wijk 

bij Duurstede lopen in de nacht van 17 op 18 oktober onder water als gevolg van falende 

grondwaterpompen die zijn ingezet bij de verbouwing van het gemeentehuis. Met het 

afvoeren en invriezen van de meer dan 1000 strekkende meter aan doorweekte histori

sche archieven en collecties uit de jaren 1300-2002 wordt direct een begin gemaakt. 

23 • De Utrechtse Unie van Vrijwilligers beëindigt na 57 jaar haar activiteiten. 33 vrijwil

ligers ontvangen de Gouden Domtoren uit handen van loco-burgemeester Van Kleef. 

23 • Een grote brand in het wijkcentrum De Baten op de Dukatenburg te Nieuwegein 

verwoest het buurthuis, de bibliotheek en de gymnastiekzaal. De korpsen van 

Houten, IJsselstein, Lopik, Utrecht en Vianen assisteren de plaatselijke brandweer. 

27 • Na een hevige storm zijn 1400 brandweerlieden in de regio in touw om omgewaaide 

bomen te verwijderen en anderszins assistentie te verlenen. 

31 • Het academiegebouw van de Universiteit Utrecht na een grondige restauratie her

opend. 
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NOVEMBER 

7 • Na 25 jaar uitvoering van de ruilverkaveling in de Lopikerwaard is de akte van toede

ling ondertekend in Cabauw. Het gebied van ongeveer 13.000 hectare bestaat uit 

landbouwgronden, water en lintbebouwing. Voorzitter J. Bunnik van de 

Landinrichtingscommissie ontvangt de Erepenning van de gemeente Lopik in zilver. 
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7 november 

7 • Bij opgravingen in Leidsche Rijn zijn bij toeval resten van een Romeinse wachttoren 

uit de eerste eeuw gevonden. 

9 • Voor de derde maal is de Rietendakschool op de Laan van Chartroise in de Utrechtse 

wijk Zuilen door brand beschadigd. Eerdere branden waren in 1987 en 1996. 

11 • De Utrechtse burgemeester ontvangt tijdens de Sint-Maartensviering de sleutel van 

de nieuwe Domtorentocht. De tocht is een initiatief van de Junior Kamer en de 

Stichting RonDom en is een wekelijks terugkerend evenement. 

15 • B i j het Frits Tingenhuis, vergadercentrum van de Nederlandse Vereniging van 

Blinden en Slechtzienden op de Van Sypesteijnkade in Utrecht, wordt een plaquette 

onthuld als eerbetoon aan de schrijver C C S . Crone. De tekst is gegraveerd en in 

braille aangebracht en luidt: 'En hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg'. 

25 • I n het Walkartpark te Zeist gaat voor veel veteranen een langgekoesterde wens in 

vervulling: de onthulling van het Indië-monument. 

29 • Burgemeester Van Vliet-Kuiper van Amersfoort opent de nieuwe brandweerkazerne 

op de Kleine Koppel. 
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lOud-Utrecht 

g november 

DECEMBER 

2 • De Utrechtse verzetsvrouw Truitje van Lier op 88-jarige leeftijd overleden. In 1941 

gaf zij haar rechtenstudie op en begon een opvanghuis voor joodse kinderen. Zij ont

ving voor haar verzetswerk de Zilveren Stadsmedaille, het Verzetsherdenkingskruis 

en de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding. 

3 • Rijkswaterstaat herplaatst een replica van de Muntsluisbrug op de Keulsekade in Utrecht. 

Het betreft een voetgangers- en fietsersbrug overeenkomstig het originele model uit 1904. 

6 • De voor het eerst toegekende literatuurprijs van de stad Utrecht gaat naar de schrijf

ster Manon Uphoff voor haar gehele werk. De prijs is vernoemd naar de schrijver 

C C S . Crone. 

18 • De eerste paal wordt geslagen van de nieuwe woonwijken Dragonder-oost en 

Veenendaal-oost te Veenendaal. 

18 • Burgemeester De Vos ontvangt het eerste exemplaar van het boek Nieuwegein, geschie

denis en architectuur. Het is deel 31 van de reeks Monumenten-Inventarisatie Provincie 

Utrecht. Nieuwegein bezit ongeveer 200 objecten van monumentale waarde tot 1950. 

19 • Het gerechtshof in Den Haag stelt het bedrijf Niemans Beton te Vianen in het gelijk 

in een al jaren slepend juridisch conflict met de gemeente over het niet tijdig leveren 

van bouwgrond. In 1990 heeft het bedrijf 53,4 miljoen euro geclaimd als schadever

goeding bij de gemeente Vianen. De hoogte van het uit te betalen bedrag moet nog 

worden bepaald. 

19 • De heer A.J.M. Kersten neemt afscheid als lid van de Viaanse gemeenteraad, maar 

blijft gemeentesecretaris. De nieuwe griffier wordt de heer C J . Steehouwer. 
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