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Vrienden van het St. Eloyengasthuis 

Najaarsnieuws 2020 

Het doet ons goed u hierbij de nieuwsbrief Najaar 2020 voor de vrienden van het Sint Eloyen 
Gasthuis toe te zenden. Deze nieuwsbrief verschijnt bij voldoende nieuws, enkele malen per jaar. 
De nieuwsbrief wordt in beginsel toegezonden per e-mail. Indien u deze nieuwsbrief per post heeft 
ontvangen en u beschikt over een e-mailadres, geeft u dit adres dan alstublieft door aan 
secretaris.vrienden.eloy@gmail.com  
 

 

 

Van de Bestuurstafel 

Op het moment van het 

samenstellen van deze 

nieuwsbrief zitten we 

midden in de tweede 

Covid19 golf, de 

besmettingen nemen 

dagelijks toe en de 

vrijheid van bewegen 

navenant af. Het Gasthuis 

is noodgedwongen voor 

de tweede keer gesloten 

en de Broeders moeten hun toevlucht zoeken in de 

moderne hulpmiddelen zoals video vergaderen. Toen op 1 

januari de champagne kurken knalden konden we dit toch 

allemaal niet bevroeden dat het jaar 2020 zo’n wending 

zou nemen.  

U weet het, het is een jaar van continue aanpassen en mee 

bewegen. De geplande vriendenactiviteit was in kannen en 

kruiken, de datum was geprikt, maar helaas moesten we te 

elfder ure dit plan afgelasten. We keken er enorm naar uit 

u allen persoonlijk te mogen ontmoeten, bij te praten en te 

genieten van het schoons, Maar wat in het vat zit, …. 

Ook een tweede plan dat we dit najaar wilden organiseren 

is in het zicht van de haven gestrand, maar ook dit plan 

gaan we inhalen. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun en het 

vertrouwen dat we van u dit jaar van u mochten 

ontvangen. Wij hopen oprecht dat 2021 een beter jaar gaat 

worden, voor iedereen.  

 
 

 

mailto:secretaris.vrienden.eloy@gmail.com
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De ommuurde stad 

In het Centraal Museum staat de 

tentoonstelling “De ommuurde stad”, een 

tentoonstelling over de verdediging van 

Utrecht. Ook het Smedegilde heeft in het 

verleden een rol gespeeld in de verdediging 

van de stad, de Smeetoren was de meest 

zichtbare uiting hiervan. Het Smedegilde was 

verantwoordelijk voor deze toren, een toren 

waar alleen nog maar prenten resteren.  

Eeuwenlang lag Utrecht verscholen achter zijn 

poorten, muren en torens. Het ritme van de 

poorten bepaalde dag en nacht. Als ’s avonds 

de waakklok in de Buurtoren werd geluid ten 

teken dat de poorten gingen sluiten, moesten 

mensen zich haasten om de stad te verlaten of 

juist binnen te gaan. 

Toen Utrecht in 1122 stadsrecht kreeg, 

mochten de burgers een eigen 

stadsverdediging aanleggen. Al aan het eind 

van de eeuw stond er een indrukwekkende 

verdediging waar ook een brede 

verdedigingsgracht (de singel) onderdeel van 

was. In de 15de eeuw was de stadverdediging 

uitgegroeid tot 10 meter hoge bakstenen 

muren, zo’n 50 stenen torens en 5 grote 

poorten. 

Nachtwacht 

Het waren vooral de stedelingen zelf die de 

stad bewaakten. Eeuwenlang gebeurde dat via 

de gilden, maar ook nadat deze door Karel V 

uit het stadsbestuur werden gezet, bleef de 

nachtelijke waakdienst - de 'nachtwacht'- een 

taak van de burgers. Een gevaarlijke taak, 

waarbij het steeds maar weer de vraag was of 

iedereen heelhuids naar de stad zou 

terugkeren. 

De tentoonstelling die samengesteld is door 

René van Kam staat van 12 september 2020 

tot en met 17 januari 2021. Zeker de moeite 

om te bezoeken. Tevens is er een mooi 

hierover verschenen dat is de museumwinkel 

aangeschaft kan worden. 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fc%2Fc9%2FSmeetoren_Utrecht.jpg%2F250px-Smeetoren_Utrecht.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSint_Eloyen_Gasthuis&docid=J5gGlG9U-4u00M&tbnid=I47GWg6282UZBM%3A&vet=10ahUKEwj2uNLwydblAhVmA2MBHeUkCmYQMwhLKA0wDQ..i&w=250&h=185&hl=nl&bih=751&biw=1536&q=sint%20eloyen%20gasthuis&ved=0ahUKEwj2uNLwydblAhVmA2MBHeUkCmYQMwhLKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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Bezoek van ASR 

In de vorige nieuwsbrieven brachten we u op 

de hoogte van de verkoop van de bestuurstafel 

van “De Utrecht” aan ASR en het  bezoek aan 

het Utrechtse Hoofdkantoor van ASR. 

Het tegenbezoek van het Bestuur van de 

Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR 

Nederland aan ons Huis heeft de onderlinge 

banden verder versterkt. We hebben onze 

gasten uitgebreid ons Huis getoond waarbij de 

kunstcollectie prominent aan de orde kwam. 

Ook hebben wij onze gasten een kolf clinic 

gegeven, iets dat bijzonder in de smaak viel. 

Op verschillend fronten wordt de 

samenwerking verder vorm gegeven, in raad 

en daad. 

 

 

 

 

 

Breng een bezoek aan de kunstcollectie van 

ASR 

 

Wij ontvingen van Sigrid Vegter, Conservator 

Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR 

Nederland onderstaande uitnodiging waar wij 

u uiteraard graag op attenderen. 

“Onze unieke tentoonstelling over de 

geschiedenis van ons bedrijf is weer 

toegankelijk voor publiek. 

 

Wij nodigen u uit om onze tentoonstelling te 

komen bezoeken.  U kunt zich hiervoor 

inschrijven via onze website, 

https://www.asrnederland.nl/over-asr/asr-300 

 

Aan de hand van unieke stukken als beelden, 

bode versierselen, boeken, polissen, affiches, 

kalenders, emaille borden en diverse filmpjes 

geeft deze tentoonstelling een overzicht van 

een bijzondere ontwikkeling in 

verzekeringsland.  

 

Daarnaast zijn er bijzondere bruiklenen te 

bewonderen zoals de gevelsteen van Stad 

Rotterdam, de bibliotheekkast en twee 

gevelbeelden van het jugendstil 

kantoorgebouw van Levensverzekering 

Maatschappij Utrecht.” 

ASR 
Archimedeslaan 10 
3584 BA Utrecht 

 

 

 

 

https://www.asrnederland.nl/over-asr/asr-300
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Voorjaarsbijeenkomst 

Begin dit jaar stuurden wij u onderstaande 

uitnodiging: 

Graag nodigen wij u bij deze uit voor onze 

jaarlijkse vriendenbijeenkomst. 

 

Vriendenbijeenkomst 2020 

Zondag 26 april 2020 ontvangen wij u graag 

in het St. Eloyengasthuis, Boterstraat 22, 3511 

LZ Utrecht. Wij verwachten u om 14.30 uur 

alwaar de koffie en thee voor u klaar staat; 

aansluitend gaan wij gezamenlijk om 14.55 

uur te voet naar de Mariaplaats te Utrecht. We 

sluiten het programma af rond 16.40 uur. Zet 

deze datum en tijdstip vast in uw agenda! 

We gaan er positief vanuit dat op 26 april het 

corona-virus verdwenen is! 

We brengen een bezoek aan het 

complex(gebouwen) van de Oud Katholieke 

Kerk in Utrecht alwaar we ontvangen worden 

door monseigneur Bernd Wallet en één van de 

beheerders, Frans Baarends. Parochie priester 

Bernd Wallet is zeer recent gekozen tot 

aartsbisschop. Het aantal deelnemers is 

gelimiteerd tot maximaal 25 personen waarbij 

de volgorde van inschrijving wordt 

aangehouden. U ontvangt tijdig bericht of u 

mee kunt. 

 

Helaas moesten we dit te elfder ure 

afgelasten. 

Maar het onderwerp is niet van tafel 

verdwenen! We gaan dit bezoek zeker in 2021 

inhalen. U zult begrijpen dat we de 

ontwikkelingen rondom het Covid19 virus 

afwachten alvorens een nieuwe datum te gaan 

inplannen, maar we gaan het zeker inhalen! 

 

 

 

 

 
 
 
Herinnering Contributie 2020 
 
Velen van u hebben inmiddels 
gehoor gegeven aan het 
verzoek van onze 

Penningmeester en de 
contributie overgemaakt op 
bankrekening NL 93 INGB 0007 
3514 31 t.n.v. Stichting 
Vrienden van het Sint Eloyen 
Gasthuis. Waarvoor onze dank! 
Wie het verzoek ontgaan is kan 
natuurlijk de schade snel 
inhalen. Voor de zekerheid 
sturen wij dan een 
betalingsherinnering. Voor de 
goede orde; de 
minimumbijdrage is € 25,--. 
Onze stichting is gerangschikt 
als ANBI-instelling, waardoor u 
uw bijdrage als gift kunt 
opvoeren bij de aangifte 
inkomstenbelasting. 
 



  

NIEUWSBRIEF NAJAAR 2020 5 

 

 

Belastingaangifte en ANBI 
 
De Vrienden Stichting is ANBI-instelling, 
hetgeen betekent dat u uw bijdrage aan deze 
instellingen fiscaal mag aftrekken.  
In het programma van belastingdienst “zoek 
een ANBI” is helaas het Huis moeilijk te 
vinden. Als u echter het woord “eloyen” intypt 
zonder invulling van de vestigingsplaats dan 
ziet u het navolgende: 
  
Naaminstelling:               
 Vestigingsplaats     Begindatum RSIN 

  
Stichting Het St. Eloyen Gasthuis 
Utrecht                      01-01-2013     
002880568  
  
Stichting Vrienden van het Sint Eloyen 
Gasthuis          01-01-2008      
Utrecht 80419.   

  
Het moge duidelijk dat u het rood 
gemarkeerde ANBI adres nodig hebt.  
 

 
 

 

 

 

Open monumentendag 2020 
 
Helaas hebben we dit jaar moeten afzien van deelname aan dit 
jaarlijks terugkerende evenement. Het was voor ons ondoenlijk 
om dit binnen de regels die van overheidswege waren opgelegd 
goed te organiseren. We halen dit ook in in 2021. 
  

 

Lezing Paul Broekema 
 
Broeder Paul Broekema heeft jarenlang 
onderzoek gedaan naar de ( bouwkundige) 
geschiedenis van het St Eloyen Gasthuis 
gedaan.  
 
Zijn bevindingen heeft hij bijeengebracht in 
een uiterst interessante lezing. Deze lezing 
wilden wij graag voor u organiseren in 
november 2020, maar door de huidige 
ontwikkelingen schuiven we dit plan door naar 
2021. Ook dit houd tu nog tegoed van ons! 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ksTR8LbgAhUD6KQKHbdZAm0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekgouda.nl%2Fklantenservice%2Fover-de-bibliotheek%2Fanbi-status.html&psig=AOvVaw1Ks_ktYSq40gB-t5JCDFUU&ust=1550084421859102
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2NaIlvTOAhXC6RQKHYdUCVQQjRwIBw&url=http://www.openmonumentendag.nl/&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNHgAJaW56auDbDpc4_JrXxHSx0tiw&ust=1473025558146070
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Tijdens de lezing komt u veel meer te weten van de ontwikkelingen van het Sint Eloyen Gasthuis.  
 
U ontvangt tijdig bericht. 
 
 

 

Stichting Vrienden van het St. Eloyen 
Gasthuis 
Boterstraat 22 
3511 LZ Utrecht 
vrienden@sinteloyengasthuis.nl 
www.sinteloyengasthuis.nl 

 

U ontvangt dit bericht omdat u bij ons bekend bent als Vriend van het St. Eloyen Gasthuis. Wijzig uw 
gegevens. Indien u deze nieuwsbrief per post heeft ontvangen en u beschikt over een emailadres, 
geeft u dit adres dan alstublieft door. 
 

'Opdat dit al' moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize St. Eloy' 

 


