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Sinds we in Utrecht-Oost wonen, 
staat de Piekenkermis ieder jaar  
in onze agenda genoteerd. Deze 
keer zelfs met stip: het is de vijfen-
twintigste verjaardag van dit  
evenement! Genieten van allerlei  
momenten op het Maliebaanfesti-
val, zoals de Piekenkermis ook  
bekend staat. Of dat nu het vuur-
werk op vrijdagavond is of op 
dinsdag lekker over de Maliebaan 
slenteren. Alles is goed.

Het mooist vinden we de kermis-
mis op zondagochtend. ‘s Morgens, 
wanneer de attracties nog dicht zijn, 
is er al grote bedrijvigheid: op de 
botsautobaan zijn mensen bezig de 
autootjes aan de kant te zetten en 
de tent in te richten tot kerkruimte. 
Op de gladde metalen baan komen 
honderden klapstoeltjes. Eén hoek 
wordt ingericht voor harmonieor-
kest St. Caecilia, het orgeltje staat 
klaar en pater Van Welzenes richt de 
middenplek in tot altaar en steekt de 
kaarsjes in jampotjes aan. Inmiddels 
zijn veel mensen dichterbij gekomen 
en zoeken een plaats op de stoelen 

of ín de botsautootjes. Voor kinde-
ren is het natuurlijk een gedroomde 
plek. Enkele zusters van Utrecht, of-
wel de Zusters Augustinessen van 
Sint-Monica, zijn er ook. Ze krijgen 
een taak toegewezen: een stuk uit de 
Bijbel voorlezen of assisteren bij het 
communie-uitreiken.

Het verhaal gaat door
Pater van Welzenes is rK-pastor van 
de parochie voor schippers, kermis en 
circus. Deze parochie valt onder het bis-
dom ’s-Hertogenbosch. De pater wil de 
Piekenkermis extra onder de aandacht 
brengen. Hij noemt het hele gebeuren 
‘het kostbare immateriële erfgoed’: de 
traditie dat mensen telkens weer bij 
elkaar komen om feest te vieren. ”Verge-
lijk het met het beeld van de draaimolen: 
veel mensen zitten erin, en andere  
mensen zorgen dat de molen draait. Het 
zet iedereen in beweging en dat is waar 
het om gaat. Het verhaal gaat door”.

De kermismis
Samen met mijn moeder ben ik hier 
al vroeg. Het is voor ons telkens weer 
een verrassing dat het bijwonen van 
deze kermismis zoveel blijheid en 

Hans Jaap 
Melissen
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Cultuur in Oost

inspiratie oproept. De pater lijkt alle 
kermisexploitanten met hun fami-
lieleden te kennen. Hij heeft voor  
iedereen een hartelijk woord, een 
knik, een gebaar. Dan kleedt hij zich 
om. Hij komt in priesterkleding naar 
het altaar toegelopen en roept bij ge-
brek aan een bel zelf: „Tingelingeling”. 
Iedereen staat op, het orkest begint te 
spelen en het eerste lied klinkt: de mis 
is begonnen.
Tijdens de kermismis heeft de pater 
oog voor jong en oud. Hij legt gedul-
dig aan de kinderen uit wat het be-
tekent als ze hun best doen om iets 
voor een ander te doen. Dat doet hij 
aan de hand van graankorrels die hij 
uitdeelt. Na zijn gesprekje met de 
kinderen belooft hij ze allemaal een 
speelgoedbeer. Dan wendt hij zich tot 
de ouderen, en leeft met hun voort-
durend-afscheid-nemen mee. Het is 
bijzonder om pater van Welzenes zo 
te zien schakelen van gebed naar ge-
sprek en weer terug. Traditiegetrouw 
is het slotlied het welbekende ‘U zij de 
glorie’. Het orkest schalt luid en ieder-
een zingt uit volle borst mee.

Beren en poffertjes
Na de mis deelt de pater de speel-
goedberen uit aan alle kinderen. Als 
de stoeltjes opgeruimd zijn en de 
harmonieleden hun instrumenten  
inpakken, dan is het tijd voor koffie 
met poffertjes! Mijn moeder en ik 
doen graag mee aan deze traditie.

Zomerfestival met braderie
Onderdeel van de Piekenkermis is het 
zomerfestival. Dit is de braderie in de 
Nachtegaalstraat en de Burgemeester 
Reigerstraat, georganiseerd door de 
Ondernemersvereniging Centrum 
Oost. Naast vele kraampjes met  

kleding, fruit, boeken, geschenken 
en aanbiedingen van de plaatselijke  
winkels, zijn twintig stands beschik-
baar voor kunstenaars uit Utrecht-
Oost. Ook is er een podium waar  
artiesten (zowel professioneel als 
amateur) optreden.

www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl
www.volkscultuur.nl
www.maliebaanfestival.nl

>  De Piekenkermis is van vrijdag  
6 juli tot woensdagavond 11 juli.

>  Op zondagochtend 8 juli vindt vanaf  
10.30 uur de kermismis plaats. 

>  De braderie is van 10.00-17.00  
uur in de nachtegaalstraat en  
de Burgemeester reigerstraat.

>  Het fietsstel
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>  spoort die 
trambaan wel?
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>  Het wijk
kleurt oranje!
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Er is een geheim Khadafi  
        monument in Oost“

“
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Schone buurt eigen 
verantwoordelijkheid?
Gaat u zelf met bezem de straat op of 
wacht u tot de gemeente langskomt? 
iedereen wil in een schone buurt wonen, 
maar wie moet hier voor zorgen?
De Oostkrant hoort graag uw mening,  
voorbeelden en verhalen. 
stuur deze naar redactie@oostkrant.com

Geef uW MeninG

Vijfentwintigste Maliebaanfestival
Oost mag het weten!

Deze zomer staat in het teken van sport: 
het eK voetbal in Polen en Oekraïne, de 
Olympische spelen en de Paralympics in 
londen. in deze Oostkrant leest u hoe het 
voetballen leeft onder de mensen in Oost. 
en u maakt kennis met een toekomstig 
paralympische sporter, die revalideert bij 
De Hoogstraat. Verder: Werd het wat met 
het ‘fietsstel’? en natuurlijk een column. 
Dit keer van oorlogsverslaggever Hans 
Jaap Melissen.
lees, reageer of geef uw ongezouten  
mening. We horen het graag van de  
mensen uit Oost!
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Het nederlands Centrum voor Volkscul-
tuur en immaterieel erfgoed organiseert 
een themajaar rondom tradities en 
rituelen. Het centrum heeft zich onder 
andere verdiept in de geschiedenis van 
de kermis. ineke strouken, directeur van 
het centrum, vertelt: ”De kermis was 
eeuwen geleden ontstaan uit kerkelijke 
feesten bijvoorbeeld een kerkwijding 
of een heiligenfeest. Meestal waren er 
tijdens het kerkfeest ook een jaarmarkt of 
braderie, een vuurwerkspektakel en ex-
posities. Het woord kermis komt dan ook 
van ‘kerkemis’. De binnenstadskermis van 
utrecht was begin 1900 afgeschaft. Het 
zou teveel gericht zijn op plat vermaak! 
Maar kermis is natuurlijk veel meer: het is 
een echte ontmoetingsplek voor heel veel 
mensen uit de verre omgeving. Daarnaast 
is het evenement goed voor de economie. 
Gelukkig is de kermis teruggekeerd in 
onze stad en wel in Oost aan de Malie-
baan.” in 1988 hebben emeritus profes-
sor Gerrit Jansen, socioloog en ‘kermis-
kenner’ en exploitanten Joop Keijzer en 
tonny Wouts samen met het nederlands 
Centrum voor Volkscultuur de handen 
ineen geslagen. inmiddels heeft de fami-
lie De Voer de organisatie overgenomen. 
utrecht-Oost kan zich wederom opmaken 
voor een gezellige Piekenkermis!

Pretpark of oase van rust?

De stichting Wilhelminapark organiseerde 
op 30 mei een discussieavond voor buurt-
bewoners over de toekomst van het park. 
Conclusie: iedereen is positief over het 
gebruik van het Wilhelminapark, mits  
bezoekers hun rommel opruimen en niet  
in het park (of in de omringende tuinen!) 
hun behoefte doe. Daarom wordt gepleit 
voor meer toiletten. Verder is barbecueën 
toegestaan in utrechtse parken, maar de 
meeste omwonenden zien liever een  
verbod hierop. en mensen zouden elkaar 
meer mogen aanspreken op ongewenst 
gedrag.

 

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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Leontien Braakman
nassaustraat

Twee jaar geleden moest Rina het 
pand op last van de gemeente in-
grijpend renoveren. De eigenaresse 
stapte naar de bank en deze finan-
cierde de verbouwing. Maar er stak 
een gure crisiswind op in de financi-
ele wereld en de bank stelde een ulti-

Emmalaan 35 | 030 210 98 80 | www.hb-advocaten.nl

strafrecht | familierecht | jeugdrecht

Professioneel, betrokken  
en bij u om de hoek!

HB-advocaten_Oostkrant_50.8x60mm_versie2.indd   127-10-11   15:19

info@striktpersoonlijkuitvaart.nl
saskia koffijberg   030 - 2316131 

uitvaart naar wens

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl
nobelstraat 135  -  altijd bereikbaar

Het woord is aan
Hans Jaap Melissen

2 | Oostkrant

matum: zij moet nu op korte termijn 
€ 85.000 afbetalen…. of anders haar 
huis en winkel verkopen. 

Zakelijkheid
Je waant je in een sprookjeswereld 
in het winkeltje, maar de realiteit is 
hard. Rina’s tranen stromen rijkelijk 
wanneer ze haar verhaal doet. ”Ik 
krijg geen uitstel meer. Het is een 

Buren in Oost Dichten in Oost

Wie op Oudwijkerveldstraat 1 bloembinderij Taxus binnenstapt,  
belandt net als Alice in Wonderland in een andere wereld. Je wordt  
direct omringd door een overweldigende bloemenpracht, de geur  
van aarde en groen, en vele kleurrijke snuisterijen. Dit is de wereld  
van Rina Valkestein, die op deze plek al tweeëntwintig jaar met hart  
en ziel werkt - én woont. Maar voor hoe lang nog?

Bij de rotonde voor het Wilhelmina- 
park hielp Erik Borgers een leuk 
doch onbekend meisje met haar 
kapotte fiets. Voordat hij haar naam 
of nummer kon vragen was de fiets 
gerepareerd en het meisje gevlogen.

Pieter Willemsen
Pieter De HOOGHstraat

Zijn enige aanknopingspunt was de 
locatie waar hij haar hielp. Daar zette 
hij de volgende dag een fiets neer met 
de tekst “Ik hielp jou hier met je fiets. 
Nog eens ontmoeten?”. 
De Oostkrant zag de fiets staan en wil-
de de romantische fietsenmaker helpen 
in zijn zoektocht. Op Facebook.com/
Oostkrant plaatsten we de foto. 
Binnen een mum van tijd stroomden 
de steunbetuigingen en aanwijzingen 
binnen. Er werd druk gespeculeerd 

KOM NAAR HET PARK VAN WILHELMINA 

Kom mee mijn geliefde, naar de tuin,
het park, waar Wilhelmina woont, op 
haar zware sokkel, in haar dikke jas, 
laten we oversteken om te spelen, hand 
in hand, laten we flaneren en gaan 
liggen, bij de fontein aan de vijver-rand.

Kom, laten we geheimen schuiven
onder de tegels van het restaurant
zomerzoentjes in de bomen hangen
kom, laten we vliegeren, dansen
struikelen, over de randen langs
de zandbak en het fietsenpad.

Kom laten we de parkpsalm doen
hymnen zingen voor het gras, hoor!
cimbalen en ritmisch handgeklap.
Zie! Het snarenspel van loof in de
golvende wind, kom voeg vreugde
als extra noot aan deze klanken toe.

Kom mee mijn geliefde, sla je
lichte jasje om je schouder
en je arm om die van mij, houd
je belofte aan mijn oren, wees
onschuldig als een kind, dat
al spelend, park aan ziel verbindt.

Marlies Souren is dichter te Oudwijk.
n.B. Dit gedicht had eerder de naam  
Parkpsalm. Dit is een licht gewijzigde versie.

strijd tussen de bezieling en de harde 
zakelijkheid. Alle buurtwinkels heb-
ben het moeilijk en vele verdwijnen. 
Terwijl we zo belangrijk zijn. Wij 
zorgen voor saamhorigheid!” 

Geld inzamelen
En die saamhorigheid leeft volop. De 
buurt is in actie gekomen en zamelt 
geld in. ”Het is zo hartverwarmend”, 

verzucht ze. ”Mijn nichtje verkocht 
zelfgebakken cupcakes, een vriendin 
verspreidde flyers, weer een ander 
stuurde een bericht naar de media. 

tussen Oost  
en de oorlog
ik woon hier wel, maar soms ook even 
niet. Dan ben ik als verslaggever op reis 
in landen waar het oorlog is, net is ge-
weest, of binnenkort gaat worden. is dat 
nou niet moeilijk of gevaarlijk? ik krijg  
die vraag vaak. als ik antwoord dat thuis-
komen uit een oorlog lastiger is, zie ik 
altijd dezelfde onbegrijpende blikken. 
Begrijp mij goed: er is niks met mijn 
thuisfront aan de abstederdijk. Of met  
de rest van utrecht-Oost. Dat is allemaal 
dik in orde. Zeer dik. 
Maar dat is nou exact het probleem: dat 
het hier allemaal zo ontzettend in orde is. 
Zo netjes, beschaafd en uitontwikkeld.
Zelfs met sterrenwijk is niks mis. in 
syrisch perspectief zult u zeggen. nee, 
werkelijk. als ik ervan baalde om vlakbij 
die ‘krachtwijk’ te wonen, zou ik het 
opschrijven. Of het daar vertellen. ik heb 
immers een kogelwerend vest…
Goed, er rijdt wel eens iemand tegen het 
eenrichtingsverkeer in. een verzetsdaad 
die meestal smoort in tegemoetkomend 
verkeer. Of er wordt wel eens een ruitje 
ingetikt... van lege auto’s. Maar echt 
spannend wil het nog niet worden.  
364 avonden per jaar zouden mijn  
vriendin en ik in sterrenwijk durven wan-
delen zonder zorgen over bermbommen. 
Op die ene winteravond na misschien.  
Vanaf onze frontliniepositie aan de 
abstederdijk kunnen we niet anders 
dan constateren dat sterrenwijk nogal 
‘2-vazerig’ is. Dus spelen we daar de 
symmetriepolitie. Bij elk huis dat niet 
keurig twee bloempotten vergezeld van 
twee identieke vazen of twee kaarsen-
standaards symmetrisch in het raam 
heeft staan, schrijven wij denkbeeldige 
bekeuringen uit. De zeldzame keer dat 
het gebeurt, plegen de bewoners meestal 
ook het ergst mogelijke vergrijp: je huis 
niet oranje versieren tijdens deze sport-
zomer. 
ach, een oorlogsverslaggever op zoek 
naar spanning heeft het zwaar in utrecht-
Oost. Maar voor melancholie heb ik wel 
iets gevonden: 
tegenover het Pieter Baan Centrum is 
een kleine speelplaats, die vooral bestaat 
uit een rioolpijp. als ik echt wanhopig 
ben, denk ik daar aan de slotscène van 
de libië-oorlog. natuurlijk, het was niet 
fraai. Maar spannend was het wel. en als 
u ooit langsrijdt en mij zelfs in die pijp 
ziet liggen, toeter dan drie keer. Dan weet 
ik dat u het ook herkent: dit geheime 
Khadafi monument.

Hans Jaap Melissen (1968) GrOeiDe OP in 

leusDen en VerHuisDe in 1988 naar utreCHt 

Waar HiJ aMeriKanistieK stuDeerDe. sinDs 

2004 WOOnt HiJ in een VOOrMaliG sCHOOl-

GeBOuW aan De aBsteDerDiJK. Melissen is 

freelanCe raDiO- en teleVisieVerslaGGeVer, 

GesPeCialiseerD in COnfliCtGeBieDen.

Rina’s tranen stromen 
rijkelijk als ze haar 
verhaal doet

Kan de buurt bloem-
binderij Taxus redden?

Romantische fietsenmaker
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waarom hij niet direct haar nummer 
vroeg en waarom er nog maar zo wei-
nig van dit soort mannen rondlopen. 
Een dame reageerde zo: “Ach, super 
romantisch dit...Ga mijn auto verkopen”

Terwijl de foto van de fiets een hit 
werd op Internet zocht Karina, want 
zo heet ze, contact met Erik. Ze voel-
de zich gevleid en wilde mede door z’n 
actie wel wat met Erik gaan drinken.
Dat is  intussen gebeurd. Volgens Erik 
was het erg leuk samen. Hij hoopt 
Karina na haar vakantie snel weer te 
zien. 

Erik, de hele Oostkrant wenst je succes 
met het veroveren van Karina’s hart. 

Blijf ook op de hoogte van opval-
lende, romantische en belangrijke  
gebeurtenissen in Utrecht-Oost  
via Facebook.com/Oostkrant

Buurtbewoners komen spontaan 
envelopjes met geld brengen. Het is 
bijna teveel.” Maar niet letterlijk, al 
heb ik al een mooi bedrag bij elkaar:  
al € 8.500. Daarmee koop ik tijd. 
Dankzij de buurt kan ik al tot het  
najaar blijven!”

”Ik heb geen verwachtingen, wel 
hoop. Ik blijf mijn boodschap uitzen-
den: het gaat niet om het geld, het 
gaat me om het hart, om het contact 
van mens tot mens.”
De hele buurt hoopt natuurlijk op 
een goed einde: ’Ze leefde nog lang 
en gelukkig’.

Adres: Jan van Scorelstraat 19
Telefoon: 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl

• Voorvoetklachten
• Hielklachten
• Nagelproblemen
• Standafwijkingen

van voeten/tenen     
• Diabetische voet

Voor al uw voetklachten

3338 adv opmaak 61x46 mm 25jaar_Opmaak        
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www.vroomutrecht.nl

Groeten uit Italië!

uniek in Utrecht: 
traditionele Italiaanse 
houtoven pizzeria

Jan van Scorelstraat 28  
Schildersbuurt Utrecht
www.bastacosi.nl

www.fotowereld.com

Voor al uw fotowerk
en LOMO camera’s

Fotowereld, Nachtegaalstraat 47A, Utrecht

TORBA VILLA
interieur     oosterse tapijten     decoratie     cadeaus

gordijnen
zitmeubelen

tapijten
kelims

krijt-en kalkverf
cadeaus

sieraden en shawls
Nachtegaalstraat 73-75  Utrecht    
030 - 2300367    
www.torba.nl   info@torba.nl

030 - 238 00 38
Petra BranderhorstHiske AltingNel van Ratingen  Annemieke Zwanenburg

voor begeleiding van eigenzinnige uitvaarten
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De Uithoflijn: noodzaak of
geldverspilling?  

Vervoer in Oost

Lydia Paauw-Fikkert
KerKDWarsstraat

Lijn 12(s) - met de langste bussen 
van Europa - zit al jarenlang overvol, 
vooral tijdens de spits. Het verwach-
te groeiend aantal reizigers (van 
40.000 nu tot 60.000 in 2020) van en 
naar De Uithof is in 2007 aanleiding 
om alternatieve vervoersmogelijk-
heden te verkennen. De ‘Tramstudie 
Utrecht’, in opdracht van de gemeen-
te en Bestuur Regio Utrecht (BRU), 
uitgevoerd door HTM Consultancy, 
concludeert dat ‘de keuze voor een 
tramsysteem onvermijdelijk is’. “Een 
metro is te kostbaar en past niet bij 
de schaalgrootte van Utrecht”, aldus 
Marieke Thissen, communicatiema-
nager Uithoflijn bij BRU. Vergeleken 
met een bus is volgens het onderzoek 
een tram milieuvriendelijker (geen 
uitstoot van koolstof- en stikstofoxi-
den en fijn stof ) en betrouwbaarder 
(bussen zitten elkaar nog wel eens in 
de weg). 

Consequenties voor Oost
Volgens Thissen moeten nog ‘enkele 
details langs het tracé’ uitgewerkt 
worden, bijvoorbeeld de beveiliging 
van de kruising met de Koningsweg; 

hierover uit een bewoner ook haar 
zorgen bij de redactie. 
De noodzakelijke bomenkap op  
diverse plekken langs de trambaan 
is geen onverdeeld succes – ook al 
vindt (deels) herplanting plaats. De 
onzekerheid omtrent de eventuele 
herinrichting van de monumentale 
begraafplaats Soestbergen zorgt 
voor onrust. Over de mogelijke aan-
passingen is (nauw) overleg met be-
woners. Eind 2012 is het definitieve 
ontwerp van De Uithoflijn gereed. 
De voordelen voor Oost zijn betere 
luchtkwaliteit en een beter beheers-

bare verkeerssituatie: “Zonder tram 
zou de oostkant van Utrecht dicht-
slibben”, aldus Thissen. 

De toekomst
De Uithoflijn is het begin van het 
plan ‘Tramnetwerk 2025’ dat uitgaat 

De oproep over de nieuwe tramlijn naar De Uithof in de vorige Oost-
krant leidde tot een handjevol – variërende – reacties: ‘geldverspilling’, 
‘fantastisch’, ‘voor bewoners niet relevant’. Dit laatste verklaart mogelijk 
de geringe respons. Niettemin beïnvloedt het project de omgeving in 
Utrecht-Oost: wat zijn de consequenties, hoe is men ertoe gekomen en 
wanneer is het gereed? 

Petra Davids
fie Carelsenlaan 

Revalidatiecentrum De Hoogstraat 
organiseert de reis in het kader van 
het project ‘Londen Times 2012’. De 
deelnemers doen in Londen ervaring 
op, die ze na de Spelen gebruiken om 
hun persoonlijke doelen op sportge-
bied te bereiken. “In augustus werd 
ik op m’n brommer aangereden. Mijn 
onderbeen was van m’n lichaam ge-
rukt en helemaal verbrijzeld.” Geluk-
kig waren de slagader en hoofdzenuw 
nog intact. Daardoor hoefde haar on-
derbeen niet geamputeerd te worden. 
Eind mei is Anne voor de zesde keer 
geopereerd. “Maar ik ben zó bang dat 
het er alsnog af moet. De doktoren 
geven me nog steeds geen garantie 
dat mijn been het gaat redden.”
Nadat ze tweeënhalve maand in het 
ziekenhuis heeft gelegen, startte 
Anne met revalideren in De Hoog-
straat. “Ik word hier zo ontzettend 
fijn begeleid! Zelfs het eten is lekker. 
Ik zat drie maanden intern. Nu krijg 
ik nog dagbehandeling.” Anne zit niet 
meer in een rolstoel, maar ze kan 
geen grote afstanden lopen op kruk-
ken. “Dan heb ik weer een rolstoel 
nodig.”

Van voetbal naar basketbal
“Voetballen was mijn leven! Als ik 
een bal zag, dan kon ik er niet vanaf 
blijven.” Anne speelde in het eerste 
elftal van haar plaatselijke club. Maar 
die sport moest ze door haar ongeluk 
vaarwel zeggen. “Bij De Hoogstraat 
maakte ik kennis met rolstoelbas-
ketbal en daar kan ik nu mijn ener-
gie in kwijt. Ik vind het ontzettend 
leuk, maar ik moet onderaan begin-
nen. Door m’n voetbalervaring heb 
ik een prima spelinzicht. Mijn sport-
therapeut verwacht dat ik met een 
jaar of drie al een goede basketballer 
ben. Dus ik hoop dat ik over vier jaar 
in Rio meedoe.” Ik heb inmiddels al 
contact gehad met de bondscoach 

van het Nederlands rolstoelbasket-
balteam.

“In Londen hoop ik veel te leren over 
rolstoelbasketbal. Ik ga wedstrij-
den kijken, foto’s maken, tactieken  
beschrijven en ervaren hoe het is om 
met een bepaalde handicap te spe-
len. Ik kan zelf goed rechtop in een 
rolstoel zitten, maar iemand met een 
dwarslaesie niet.”

Toekomst
Naast sport wil Anne graag verder le-
ren. “Het lijkt me superleuk om later 
in een revalidatiecentrum te werken. 
Dat is zulk dankbaar werk! En ik heb 
hier mijn huidige vriend leren ken-
nen. Als ik ’t ongeluk niet had gehad, 
dan was ik hem niet tegengekomen.”

Fervent voetbalster Van Tuijl wordt na  
dramatisch ongeluk rolstoelbasketbalster
Op 29 augustus ontvlamt het vuur van de Paralympics. De 21-jarige 
Anne van Tuijl vertrekt de dag ervoor samen met vijf andere sporters 
naar Londen waar de Spelen gehouden worden. Voor Anne is dat de 
voorbereiding op de Paralympische Spelen van 2016. “Als rolstoel-
basketballer.”

sport in Oost

“ Mijn diepste wens is om 
weer een balletje hoog  
te kunnen houden!”

“ Zonder tram zou de 
Oostkant van Utrecht 
dichtslibben”

De paralympische spelen worden van 
29 augustus t/m 10 september in Londen 
gehouden. Lees meer over het project  
Londen Times op www.londentimes2012.nl

“in het uMC geven we paralympische 
sporters medische zorg in het traject naar 
de spelen toe. Daarnaast staan we voor  
ze klaar tijdens de Paralympics”, licht 
Moen toe. “Wanneer iemand hier met  
een klacht binnenkomt, bekijken we 
nauwkeurig wat er aan de hand is. even-
tueel krijgt de sporter een echo, Mri en 
Ct-scan en we doen verschillende testen. 
Vervolgens stellen we een diagnose,  
begeleiden waar nodig en adviseren de 
atleet en de bondsarts. Zo proberen we  
de sporters te helpen in optimale vorm  
in londen aan te komen.”
Moen en zijn collega’s bekijken ook hoe 

sporters nog beter kunnen presteren. “Dat 
doen we door de bondsartsen te advise-
ren over bijvoorbeeld infectiepreventie. 
Verder krijgen deelnemers een sportme-
disch onderzoek. We maken een hartfilm-
pje, doen een inspanningstest en luisteren 
welke eventuele klachten iemand heeft. 
iets wat nu een klein probleem is, kan op 
termijn blessures veroorzaken. Op weg 
naar de spelen wordt het trainingsschema 
intensiever. Daarom geven we tips rondom 
de arbeid/rust verhouding. De belasting 
wordt immers opgevoerd. Vlak voor de 
spelen gaan sporters taperen. Dan nemen 
ze gas terug om vervolgens te pieken.”
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De Uithoflijn in vogelvlucht
> kreeg voorrang boven het kortere – maar duurdere en complexere – tracé via de binnenstad
> vervangt bus 12/12s en 212 (er komt aangepast busvervoer rond de Venuslaan, Sterrenwijk en Rubenslaan)
> rijdt in de spits om de circa 4 minuten in 17 minuten van het station naar De Uithof
> kost € 321 miljoen (111 miljoen subsidie Rijk, 59 miljoen gemeente, 151 miljoen BRU)
> is (deels) afhankelijk van andere projecten zoals het Stationsgebied
> is door de aanleg van het spoor, de aanschaf én productie van het rijdend materieel een langdurend project
> is begin 2018 gebruiksklaar na een testfase van een jaar

Twaalf dagen lang worden de paralympische spelers intensief begeleid door een 
medisch team. Maarten Moen is sportarts, verbonden aan het UMC Utrecht en 
hij maakt daarvan deel uit.

van vijf tramlijnen in Utrecht. Aan 
Leidsche Rijn, Zuilen, Overvecht, 
Zeist en De Bilt zijn tramverbin-
dingen in het vooruitzicht gesteld, 
zoals ook IJsselstein en Nieuwegein 
aansluiting krijgen op De Uithoflijn. 
Tot slot staat een verbinding naar 
De Uithof via de Biltstraat hoog  
op de agenda, de route die tussen 
1906 en 1949 door de (eerste) elek-
trische trams werd gereden. De  
minister van Verkeer houdt het geld 
voor de tramlijn nog vast zolang de 
verbreding van de A27 onbeslist is.

Bomen langs de Weg tot de Wetenschap 
worden op transport gezet naar een  
tijdelijke bestemming. Wanneer de tramlijn 
klaar is, worden deze bomen terugge-
plaatst.
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23 juni t/m 9 juli  De opera the tempest is te zien bij fort rhijnauwen.  
www.tijdvooramersfoort.nl/programma/the-tempest-op-fort-rijnauwen

  in Jeugdtheater de Berenkuil aan de Biltstraat worden de komende tijd ‘babyconcertjes’ gegeven voor baby’s 
en hun ouders. Op www.babyconcertjes.blogspot.com vindt u meer informatie over de data.

30 juni De traditionele Open Dag van fC utrecht.  www.fcutrecht.nl

30 juni   festival De Beschaving in de Botanische tuinen op De uithof. 
Kijk voor het programma op www.debeschaving.nl

6 – 11 juli    Het Maliebaanfestival met de braderie en de kermismis.

18 augustus Pruimenplukfeest aan de Mulderstraat.

6 oktober  reserveer via werelddelen@yahoo.com een wereldmaaltijd in De Wilg op 6 oktober a.s. Met dit diner, 
gemaakt van Hollandse ingrediënten, vragen de initiatiefnemers aandacht voor het voedselprobleem  
in de wereld.

 Check regelmatig www.cultuurinoost.nl voor de laatste nieuwtjes over cultuur in Oost.

Agenda      Lekker weg in eigen wijk

Adriaen van Ostadelaan 15 * 3583 AA Utrecht
post@lapiazzetta.nl * www.lapiazzetta.nl

Tijdens grote voetbaltoernooien is de Neptunusstraat oranje  
gekleurd. Bewoners zamelen daarvoor geld in en kopen er oranje  
versiering voor. Waarom doen ze dat?

Anne Begheyn
stOlBerGlaan 

Ria Oostindiën en Anja van de Laan 
zijn elkaars overburen. Toen Anja 
tien jaar geleden in de Neptunus-
straat kwam wonen en bevriend 
raakte met Ria, zijn ze begonnen met 
het versieren van de straat tijdens 
alle voetbalkampioenschappen waar  
Nederland aan meedeed. Ook dit jaar 
zamelen Ria en Anja geld in om de 
straat oranje te laten kleuren. Bijna 
alle bewoners uit de hele straat doen 
hieraan mee. Binnenkort komt er ook 
een tv-omroep langs om een verslag 
te maken van ‘het wijk’.
Er zijn slingers met vlaggetjes ge-
kocht, voor iedereen een Nederland-
se vlag, leeuwenkoppen met de tekst 
‘Ik brul voor Oranje...’ om boven de 
voordeur te hangen en op de stoep 
bij Ria staat een oranje partytent. Het 
trottoir is lekker breed waardoor je 

hier gezellig met een groep kunt zit-
ten. Het is wel een hele klus om alles 
op te hangen. Hiervoor worden de 
mannen uit de straat ingeschakeld en 
die zijn daar wel een paar dagen druk 
mee. De dames maken in de tussen-
tijd bloemetjes en hangen die op in de 
plantenbakken.

Onder elkaar
Er worden geen tv’s buiten gezet door 
de bewoners. Dat doen de studenten 
uit ‘het wijk’ wel. Die wonen om de 
hoek en maken er daar een vrolijke 
boel van. In de Neptunusstraat kijkt 
iedereen ‘onder elkaar’ in huis naar 
de wedstrijd. De kinderen verkleden 
zich en zien er mooi oranje uit. Wat 
gebeurt er als Nederland er uit ligt na 
een paar wedstrijden? Pijnlijk onder-
werp! ”Dan gaat alles meteen weg. De 
lol is eraf en we ruimen de boel dan 
op. Alles bij elkaar is het best veel 

werk eigenlijk. Dan denken we: vol-
gende keer doen we het niet meer. 
Maar ja, als het twee jaar later dan 
zover is, dan zoeken we elkaar toch 
weer op en beginnen we van voren af 
aan. In de loop van de tijd hebben we 
zo al heel wat oranje spullen bij elkaar 
verzameld. Dus het wordt allemaal 
steeds mooier! En heel gezellig!”

neptunusstraat Oranjestraat!
De straat van…

Prins Hendriklaan no. twee
www.parkcafebuiten.nl

t 030 2543543

Vier het voorjaar bij 
Parkcafé Buiten!

Hèt café met ontbijt, 
lunch en diner.

Waarom staat er een grote 48 op de muur terwijl het Zonstraat nummer 1 betreft? 
en welk jaartal staat op de gevel?

prijsvraag! stuur de oplossing naar redactie@oostkrant.com >  Vind ons op Facebook 
   
        facebook.com/Oostkrant
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Loeka Oostra
PaDualaan 

Toen Daniëlla van Gastel en Stans 
Goudsmit afgelopen november een 
brief in de bus kregen over de kap 
van de pruimenbomen, waren ze ver-
baasd. “Ik wist dat mensen overlast 

pruimenbomen zorgen niet voor overlast, maar voor een feest
De bladeren aan de pruimenbomen in de Mulderstraat wiegen zachtjes 
heen en weer op de wind. Als het aan de gemeente had gelegen, hadden 
deze bomen er niet meer gestaan. Maar daar staken de bewoners een 
stokje voor. Om dit te vieren, wordt er een pruimenfeest georganiseerd. 
“Zo laten we zien dat er voordelen zijn aan het behoud van deze bomen.”

Groen in Oost 

De pruimen kunnen nu natuurlijk nog niet  
geplukt worden maar Max uit de Mulderstraat 
ziet de pruimen al wel hangen!

Door een initiatief van bewoners rondom het Krommerijnpark is er een nieuw hondentrainings-
veldje aangelegd. De viervoeters kunnen zich uitleven op vier verschillende toestellen.

konden veroorzaken, maar bomen?” 
zegt Van Gastel. Er leek echter nog 
een lichtpuntje: de buurtbewoners 
konden stemmen en hierdoor mee-
beslissen over het lot van de bomen. 
Beide vrouwen stemden samen met 
vierendertig andere buurtbewoners 
tegen het kappen van de bomen. 
Slechts drie mensen stemden vóór. 
Zo bleven de bomen overeind.
Om nu de drie mensen te overtuigen 
van het nut van deze bomen, wordt er 
komende zomer een feest georgani-
seerd. Dit zogenoemde pruimenfeest 
staat niet alleen in het teken van de 
bomen, maar ook in het teken van 
de gezelligheid in de buurt. “We zien 
het absoluut niet als een overwinning 
op de gemeente. Eigenlijk denk ik dat 
de gemeente de bomen ook helemaal 
niet wilde kappen. Zij zien toch ook 
dat dit veel leuker staat dan oninte-
ressante lage prikstruiken.” Volgens 
Van Gastel is het ook het probleem 
dat de pruimen er niet uitzien als eet-
bare vruchten. “Ze zijn veel kleiner 

dan wanneer je ze in de winkel koopt. 
Daardoor herkennen mensen ze niet. 
Nu willen wij met het feest laten zien 
dat ze prima eetbaar zijn!”
Het feest start met het plukken van 
de pruimen. Vervolgens worden er 
verschillende gerechten van gemaakt. 
“We dachten aan pruimentaart, maar 
ze kunnen natuurlijk ook gebruikt 

worden voor jam of compote”, aldus 
Goudsmit. Aan het eind van de  
middag zal alles samen opgegeten 
worden onder de pruimenbomen. 
Het feest vindt plaats op 18 augustus. 
Dat het een groot succes zal worden, 
staat voor beide dames buiten kijf. “Er 
zijn al verschillende aanmeldingen. 
Het is duidelijk dat de bewoners be-
trokken zijn bij de buurt. Dat maakt 
het extra mooi.” 

>  paRKeRen in OOsT
Veel bewoners ervaren overlast van vreemde 
auto’s die gratis in hun buurt parkeren. Hier-
aan hebben we uitgebreid aandacht besteed 
in de vorige Oostkrant. Vanwege de vele klach-
ten gaan parkeerwachters nu ook controleren 
in deze gebieden.

Of parkeren gratis blijft is de vraag. In het 
Lodewijk Napoleonplantsoen en omliggende 
straten vindt een draagvlakonderzoek naar 
betaald parkeren plaats. De uitslag hiervan 
wordt begin juli bekend. Als de meerderheid 
van de buurt vóór is en de opkomst hoog 
genoeg, komen er parkeermeters.

Voor Rijnsweerd heeft verkeerswethouder 
Lintmeijer samen met een bewonersdele-
gatie aan een maatwerkoplossing gewerkt. 
Op 19 juni wordt deze aan de buurt gepre-
senteerd. Het gemeentebeleid schrijft voor 
dat betaald parkeren pas ingevoerd wordt 
als de meerderheid van de buurtbewoners 
tijdens een draagvlakonderzoek instemt 
met de invoering.

Bewonersavond parkeren Rijnsweerd
19 juni in het ASR-gebouw
Archimedeslaan 10
Aanvang 19.30 uur

“ Wat gebeurt er als  
Nederland er snel uit  
ligt? Pijnlijk onderwerp!”

vlnr: Jamie, Ashley, Jolynn, Naomi, Calvin,  
Rachella

“ Dit pruimenfeest staat 
ook in het teken van 
de gezelligheid van de 
buurt!”

omdat een relatie  
kostbaar is!

www.praktijkvoorrelatietherapie.nl

Meldt u aan voor

relatietherapie

MBGO12.006 Adv Peter Vergeer.indd   4 19-03-12   09:52
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