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Win een boek

Vechtersbazen

Josten en Smits lanceren
de scherpzinnige en
sexy Denise de Wit

Twee mannen zijn vrijdagmiddag
aangehouden in verband met een
vechtpartij aan de Kamillehof in
Houten. Daar bleken twee personen gewond te zijn geraakt.

www.deweekkrant.nl/actie

www.trefpunthouten.nl

Op excursie langs
brouwerijen
‘’We zijn blij met deze
excursie’’, zegt Gerben
Dijkstra. ‘’We drinken graag
bier, verzamelen bierglazen
en willen er veel over te
weten komen. De Houtense
zomerschool had voor ons
dus precies het juiste aanbod.’’ Samen met 20 andere
belangstellenden werd het
echtpaar Dijkstra vorige week
rondgeleid langs voormalige
Utrechtse brouwerijen.

mer één’’, begon Boorsma zijn
verhaal op het Ledig Erf. ‘’Er
waren geen waterleidingen met
gefilterd water, maar water uit
de Kromme Rijn was voor een
brouwerij de beste oplossing.
Het stadsbestuur deed er alles
aan om dat water niet te laten
vervuilen, want op bier kon je
belasting heffen. Dat is in de
loop der eeuwen niet veranderd.’’
Direct voert Boorsma zijn ge-

u Léon van Zijl
U Houten
De stadswandeling werd gegidst door Geert Boorsma, lid
van het Utrechts Gilde. ‘’Van
oorsprong ben ik Fries, reisde
voor Philips de hele wereld over
en woon nu in Utrecht. Ik interesseer me voor geschiedenis en
heb me daarin verdiept. Graag
leid ik jullie nu rond langs overblijfselen van een tijd waarin
bier gold als volkdrank num-

‘Bier was lange
tijd volksdrank
nummer één’
zelschap via een oude doorgang
naar ‘de bierbron’: het water van
de Oude Gracht. Rond 1600
stonden hier zo’n dertig brouwerijen. Een kleine brouwerij
slaan we over, evenals Berts
Bierhuis. Aan de overkant bij de
Vollersbrug staat het ketelhuis

van een verdwenen brouwerij.
Boven op de gevel zie je die
vermelding nog: ‘voorheen De
Boog’. Bij elk van de gebouwen
waar ooit een brouwerij gevestigd was, zoals Paijenborch en
De Eenhoorn, geeft Boorsma
moeiteloos details en gaat in op
vragen van zijn gasten. ‘’Dat is
juist het leuke van hem’’, zegt
deelnemer Aantjes. ‘’Nu woon
ik in Schalkwijk, maar ik ben
geboren en getogen in Utrecht.
Ik heb me aangemeld om meer
specifiek dingen te leren over
oud Utrecht. Deze man heeft
geen verhaal uit zijn hoofd geleerd, maar vertelt over zowel de
biergeschiedenis als over andere
interessante zaken.’’
Dat is de heer Hofman met hem
eens: ‘’Van mijn 6e tot mijn
22ste woonde ik hier, maar ik
wilde wat meer horen over mijn
voormalige woonomgeving.
Dat is gelukt: zo wist ik niet dat
er achter brouwerij Paijenborch
een Joodse bad- en wasplaats
zat.’’

Brouwerij De Boog tijdens een tocht langs voormalige Utrechtse brouwerijen. FOTO: MOUSTACHE
Zo’n bierwandeling sluit je natuurlijk af met een proeverij.
Die viel helaas in het ‘grachten’water: de eigenaar van café
Derat bleek op vakantie. Gelukkig bood Utrechts huisbrouwerij Oudaen uitkomst. Daar kon
worden genoten van twee verschillende witbieren: gefilterd
of ongefilterd. Ze smaakten opperbest

De Leckere en Oudaen laten een biertraditie herleven
Voor zover bekend heeft afnemers nodig. Houten
Houten nimmer een brou- was echter klein en agrawerij gehad. Mogelijk werd risch. Sinds een jaar wordt
er voorheen wat huisbier ge- er –dankzij het Houtens
brouwen, maar voor de afzet Brouwcollectief- in Houten
van bier zijn er voldoende wel bier gebrouwen.
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HOGE KORTINGEN OP ONZE SHOWROOM- KEUKENS EN BADKAMERS HIERBIJ EEN GREEP UIT ONS AANBOD
Alles moet weg, want op dit moment wordt er hard gewerkt aan een spliksplinternieuwe
showroom. Medio oktober zal een geheel nieuwe collectie keukens en badkamers hun
intrede doen in ons geheel verbouwde showroom in Waalwijk. Tevens werken we in
Amersfoort aan een geheel nieuwe collectie keukens.
*geldt voor showroommodellen Keukens in Waalwijk en Amersfoort. 50% korting alleen op showroom badkamers in Waalwijk.
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Badkamers en Keukens Waalwijk
Prof. Lorentzweg 4
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