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Sint Maarten. 
  
Zijn barmhartige 
daad van het delen 
van zijn mantel zou 
volgens de  
overlevering de 
stadsvlag en het 
stadswapen kleur 
geven: rood voor 
zijn mantel  
en wit als verwijzing 
naar zijn witte  
onderkleed.   

SK 
Stadsplateau 1 
Modern welzijnswerk be-
gint bij u, als bewoner. De 
gemeente ondersteunt 
bewonersinitiatieven  
zoals bijvoorbeeld samen 
om onderling hulp en zorg 
te organiseren.  
www.utrecht.nl 

HH 
Maliesingel 90  
Zorg voor mensen in 
nood. Dat kenmerkt de 
KCU, Katholieke Caritas 
Instelling der Stad 
Utrecht, voorheen het 
Rooms-Katholiek  
Parochiaal Armbestuur 
der Stad Utrecht. 
www.kcutrecht.nl 

MH 
Mariahoek 2 
Oude Roomsch-
Katholieke  
Aalmoezenierskamer, 
voorziet nog altijd in  
situaties waarin mensen 
door omstandigheden als 
ziekte, scheiding of  
ontslag, tussen wal en 
schip vallen. 
hwww.okkn.nl 

 
Utrecht 1912, Holland L.H. / collectie Utrechts archief / 214061 

 
Utrecht 1974 collectie Utrechts archief / 214242 

 
Utrecht 1978 Gem. Vervoersbedrijf / collectie Utrechts archief / 214243 

De schatkaart en de omschrijvingen (edities Utrecht Verhaalt)  
zijn terug te vinden en te downloaden op www.utrechtverhaalt.nl 
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SK 
Stadskantoor 
Editie  
Utrecht Verhaalt: 

U is de stad Utrecht 
Onder de vlag van St. 
Maarten 
 
 
sk verwijzingen in deze editie  

AA: beschrijving van deze bijzondere plek als hoofdonder-
werp op de  website. 

 
aa: verwijzing naar deze plek onder het hoofdonderwerp AA 

op de website. 
 
aa: verwijzing naar deze plek onder het hoofdonderwerp AA 

op de website.. De grijze kleur geeft aan dat deze plek 
niet onder het thema van het hoofdonderwerp valt. 

 
 
 
De schatkaart en de omschrijvingen (edities Utrecht Verhaalt)  
zijn terug te vinden en te downloaden op www.utrechtverhaalt.nl 

MH 
Mariahoek  
Editie  
Utrecht Verhaalt: 

Schuilkerk aan de  
Mariahoek 
Maria, St. Gertrudis en 
St. Maarten zij aan zij 
 
mh verwijzingen in deze editie  

HH 
Hieronymushuis 
Editie  
Utrecht Verhaalt: 

Neogotiek voor wezen 
en oudelieden 
Barmhartigheid van 
St.Maarten in  
Hieronymushuis 
fg verwijzingen in deze editie  

FG 
Food for Good 
Editie  
Utrecht Verhaalt: 

Food for Good 
Omzien in tuinen van 
St. Maarten 
 
 
fg verwijzingen in deze editie  

sl 
caritas 
Editie  
Utrecht Verhaalt: 

Spijzen, laaven, kle-
den, herbergen 
Caritas naar  
voorbeeld van  
St. Maarten 
fg verwijzingen in deze editie  

sm 
St. Maarten 
Editie  
Utrecht Verhaalt: 

Hoe een mantel een 
gebouw werd 
 
 
 
 
fg verwijzingen in deze editie  


