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EXCURSIE N A A R KASTELEN 

LANGS DE L A N G B R O E K E R W E T E R I N G 

O p 20 september zal de vereniging Oud-Utrecht een excursie or
ganiseren naar verschillende kastelen langs de Langbroeker Wetering. 

In verband met de grote deelname aan onze excursies en eer
biedigende de wensen van de bezitters der te bezichtigen objecten, 
heeft het bestuur besloten om deze excursie te splitsen en wel als 
volgt: 

Ie groep: Interne bezichtiging van Sterkenburg, daarna wandeling-
naar Hardenbroek. O p Sterkenburg is een kopje thee ver
krijgbaar. Aantal deelnemers 40 personen. 

2e groep: Interne bezichtiging van Hardenbroek, daarna wandeling-
naar Sterkenburg. O p Sterkenburg kan een kopje thee worden 
genuttigd. Maximum aantal deelnemers 25 personen. 

3e groep: Bezichtiging van Weerdestein, daarna wandeling naar 
Hardenbroek. Maximum aantal deelnemers 25 personen. 

4e groep: Wandeling langs Weerdestein, Hinderstein, Leeuwenburgh 
annex Sterkenburg. Deze wandel ing kan worden uitgebreid met 
een omweg langs Hardenbroek. O p Sterkenburg kan men een 
kopje thee gebruiken. Interne bezichtiging van objecten kan bij 
deze wandeling ui teraard niet plaatsvinden. Deelname onbeperkt. 

Om uiterlijk 16.30 uur vertrekken de bussen van Hardenbroek en 
Sterkenburg; de deelnemers kunnen dan op de terugweg naar Utrecht 
even ui ts tappen en rondwandelen bij Beverweerd (beslist niet in het 
kasteel). 

Door verschil in pun ten van vertrek en aankomst en ook door ge-



sloteii-verklaring van enkele wegen is deelname met eigen auto aan 
deze excursie niet mogelijk. 

Deelnemers moeten bij h u n aanmelding opgeven bij welke groep 
zij wensen te behoren. Voor het geval bij aanmelding een groep reeds 
is volgeboekt, gelieve men een tweede keuze en een derde te noteren. 
Indien niets naders wordt opgegeven neemt het bestuur aan, dat men 
voor de 4e (wandel) groep gekozen heelt. Onderl inge verwisseling van 
groep kan niet worden toegestaan. 

Alle deelnemers worden verzocht uiterlijk 13.30 uu r te verzamelen 
voor het Stationspostkantoor (achter het kantoorgebouw van Van 
Gend & Loos) aan de Moreelselaan te Utrecht. De kosten voor deze 
excursie bedragen ƒ 2,50 per persoon. 

Opgave voor deelname en afhalen van de kaarten (waarbij men 
tevens een oriëntatiekaartje ontvangt) bij de penningmeester van 
Oud-Utrecht, de heer J. W. van Woensel Kooy, Ned. Handel Mij, 
Janskerkhol 12, Utrecht, bij wie ook schriftelijk kaarten kunnen 
worden besteld. 

betaling kan aldaar contant geschieden of door overschrijving op 
g i ronummer 575520 ten name van penningmeester Oud-Utrecht . 
Aanmeldingen uiterlijk tot 13 september. 

KASTELEN LANGS DE W E T E R I N G 

In afwijking van onze gewoonte om bij aankondigingen van excur
sies ook enkele mededelingen betreffende de te bezoeken objecten te 
geven, zal men di tmaal niets daarvan vinden. Er zijn zoveel kastelen 
langs de Langbroeker Wetering, dat vermelding van gegevens teveel 
plaats zou vragen. Daarom vestigen wij de aandacht op het artikel 
van prof. dr. H. Wagenvoort te Utrecht over een episode uit de ge
schiedenis van het geslacht Hindersteyn. De ridderhofstad Hinder
stein is immers een der kastelen die men tijdens de wandel ing 
aandoet. 

E V E R A R D VAN H I N D E R S T E Y N 

EN DE D O O R H E M G E S T I C H T E VICARIE 

IN DE ST. P I E T E R S K E R K T E U T R E C H T 

Nu de leden van Oud-Utrecht b innenkor t een bezoek gaan brengen 
aan enige kastelen nabij de Langbroeker Wetering, zijn de volgende 
mededelingen aangaande een lid van het geslacht Hindersteyn mis
schien niet onwelkom. Weliswaar betreffen ze een détail , waarvoor 
niet ieder zich machtig interesseren kan, maar er treden enkele fi-
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