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Herenweg Wilnis
Van de heer Wim van Scheppingen ontvingen wij kort voor de jaarwisseling een
aantal berichten over zijn geboortehuis aan de Herenweg in Wilnis.
Wim vertelt zelf: “Mijn naam is Wim
van Scheppingen, ik ben nu 78 jaar en
ik heb met mijn ouders en vier broers
tot 1950 gewoond op de Herenweg in
Wilnis. Ik schilder al mijn hele leven en
heb uit mijn geheugen het huis
geschilderd.
Men noemde dat perceel de Kerkwerf,
omdat het van de R.K.-kerk was en de
heer Senius wekelijks de (geringe)
huur kwam ophalen. Het huis was in
slechte staat en het rieten dak lekte.
Op de vraag van mijn moeder aan
meneer Senius om daar wat aan te doen, sprak hij “Och Cor laat Tinus er maar een
paar graszooitjes op leggen “
Het werd bewoond door resp. links voor Jan Hoogenes (Jan kanarie genaamd) en
rechts voor woonde een gezin met Bets Blok, getrouwd met Tinus Scheenhard en
twee of drie dochters. Wij bewoonden het achterste deel van dit huis. Dat was met
vader Tinus van Scheppingen (Tinus Schep) met vrouw Corrie Brummer en vijf
zonen, van wie ik de derde was. Op de werf links van ons huis woonde Opoe Schep
en de Familie Kroon met veel kinderen. Het huis achter ons werd bewoond door
resp. de Familie van Rossum en de Familie van der Laan. In 1950 zijn wij verhuisd
naar Zuilen, omdat mijn vader ging werken bij Werkspoor Utrecht.”

Als reactie op het schilderij van Wim van Scheppingen zond Jan van Breukelen ons
bovenstaande luchtfoto uit het jaar 1950 van de Herenweg rond nr. 108. Het huis van
Wim van Scheppingen stond aan de overkant van de weg als je de sloot denkbeeldig
doortrekt, links.
Op de foto zie je ook het voetbalveld van CSW toentertijd, met de lijnen tegen de
slootkant. Jan herinnert zich: “Met Hertha heb ik daar ook mogen voetballen!! De plas
aan de linkerkant was voor de jaren veertig het zwembad en is later eigendom
geworden van Schaatsclub Voorwaarts. In het genoemde huis van Opoe Schep heeft
mijn vrouw Anneke van Breukelen-Overmars in de late jaren veertig samen met haar
moeder ingewoond. Haar moeder was daar huishoudster.”
Aan de Herenweg heb je ter plekke het voormalig kantoor van Voorbij’s Beton en aan
de overkant zal het bewuste huis gestaan hebben. De luchtfoto is genomen vanuit
Noord West, dus richting het zuiden zien we eerst de Herenweg en daarachter de
Padmosweg. Het CSW voetbalveld lag ten Noorden van de Herenweg. Als je de
brede sloot diagonaal over de luchtfoto volgt zie je het bewuste door Wim
geschilderde huisje.
Wim vertelt verder nog: “Links naast de voetbalclub lag de ark van Cor Voorbij (‘wilde
Cor’ genoemd), die in mijn tijd op het droge was beland. Mijn pa en Ome Dirk
voetbalden niet bij CSW maar bij Stormvogels. Ook tegen Hertha (Vinkeveen) en
VVM (Mijdrecht). In laatstgenoemde club voetbalde Ome Flip (Flip Bos), een heel
klein mannetje in de voorhoede met twee of drie broers (allemaal kleine mannetjes,
dus weinig kopsterkte, maar razend snel!).”
En weer over het huis aan de Herenweg: “Mijn vader Tinus van Scheppingen
bewoonde met moeder Corrie Brummer en hun vijf zonen het achterste gedeelte van

dit huis. Daarnaast - niet geschilderd - woonde de familie Kroon met heel veel
kinderen (vader was jong overleden). Alle kinderen hadden een bijnaam. Bijv. de
jongste Evert (Hattum) later marathonschaatser, het jongste meisje Cobie (Ootje),
mijn vriend Cees Kroon (Ul) van het metaalbedrijf. Verder Jannie, Hil, Bas, Jan, Dirk
enz.
Rechts - ook niet geschilderd - woonde de familie Arie Pouw, waar Pietje een vriend
was van mijn jongere broertje. Aan de overzijde naast het voetbalveld van CSW
woonde, recht tegenover ons huis, de familie Voorbij. Vader Cor was aannemer en
had op die werf een werkplaats. Dochter Gerda is ooit zakenvrouw van het jaar
geworden. In die tijd heerste TB en Cor Voorbij had voor zijn zieke zoon Co een naar
de zon draaibaar huisje gemaakt.
Wij zijn in 1950 verhuisd naar Zuilen (Utrecht Noord), omdat mijn vader, die bij de
oude dam (als tuinder) werkte, ging werken bij Werkspoor in Utrecht. Ook de oudste
drie kinderen zijn daar met hun opleiding gestart. Ik woon nu al 45 jaar in het
Brabantse Boxmeer. Na het overlijden van mijn vrouw (vijf jaar geleden) ben ik zeer
intensief gaan schilderen. Het hiervoor afgebeelde schilderij hing ook op mijn
expositie (eind december) in het parochiehuis van Boxmeer.”

Gezocht
Iemand die wil helpen bij het inscannen van foto’s en dia’s.
Heeft u interesse en bent u in het bezit van een scanapparaat?
Mail dan s.v.p. met Marie José van Bunningen: mariejose49@ziggo.nl

Filmavond SOUDK
De stichting Oud Uithoorn De Kwakel organiseert op 22 januari a.s. een nostalgische
filmavond in de Thamerkerk. . Van 20 uur tot plm. 22.30 uur kan men genieten van
films uit de oude doos. Ze komen uit de collectie van M.L. de Boer, dokter Jansen, de
NWM en Evert de Pee en beslaan een tijdvak van 1936 t/m 1965. Kortom, smullen
van de vele mensen die langs komen en (verdwenen) dorpsgezichten.
U bent van harte welkom.
De entree is slechts €2,00 (inclusief een kopje koffie of thee).
Men kan niet reserveren of kaarten kopen. Er kunnen 80 gasten ontvangen worden; vol is vol, dus
komt allen op tijd.

Belangrijke data:
5 februari
5 maart
13 maart
17 april

20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Workshop Aldfaer Genealogie
Inloopmiddag Genealogie
Lezing Derk Boswijk
Algemene Ledenvergadering

Croonstadtlaan
Croonstadtlaan
Croonstadtlaan
Croonstadtlaan
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