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Op je vrije middag niet naar de film,  
maar op je knieën onkruid uit de grond 
trekken. Niet in eigen tuin, maar ergens 
in je buurt. Bij de groene zelfbeheer- 
projecten van Utrecht-Oost gebeurt het. 
De wijk kent aardig wat buurttuinen, 
natuurparken, groenstroken en (kinder)
moestuinen die door bewoners alleen,  
of samen met de gemeente, worden 
onder-houden. Hierdoor is een mooi  
stuk Utrecht ontstaan, rijk aan stads-
natuur. En groenzelfbeheer versterkt de  
buurtbinding, zo blijkt uit onderzoek.  
Wat betekenen deze plekken voor  
Utrecht Oost? 

in de Groengroep. Aagje Romijn is 
één van hen. ‘’Iedere derde zater-
dag van de maand gaan we met zo’n 
twaalf mensen aan de slag. Rommel 
opruimen, zaaien, van alles eigenlijk.’’ 
Ze zijn er ongeveer twee uur mee 
bezig en gaan dan aan de koffie bij 
iemand thuis. Want naast het onder-
houden van het groen aan de oever is 
het sociale aspect eveneens belang-
rijk. ‘’Het is natuurlijk ook een stukje 
buurtbinding. Het zijn actieve buurt-

Albrachthof. Mensen zeggen vaak 
dat het dankzij de tuin een feest is 
om thuis te komen.’’ Zelf noemt ze 
de hof graag ‘Vitamine G’ (Groen):  
gezond voor lijf en leden’. Want of je 
nu groene vingers hebt of niet, het is 
een mooie plek om te ontspannen. 
En wie even wil zitten, kan dat doen 
aan de voet van het standbeeld  
‘Het Geheim’ van kunstenaar Joop 
Wouters. 

Aan de koffie
Ook het groen aan de oever van de 
Minstroom, langs de Minkade en 
Zonstraat, wordt door bewoners bij-
gehouden. De zelfbeheerders van het 
stuk langs de Zonstraat zijn verenigd 

Elianne Dummer
Pythagoraslaan

Eén van de buurttuinen in Oost is de  
Albrachthof. Deze bloemrijke binnen-
plaats ligt verscholen achter rijtjes- 
huizen aan de Oudwijkerdwarsstraat  
en de Bolstraat. Er zijn momenteel  
twee bewoners die de hof dagelijks  
onderhouden. Eén van hen vertelt  
over wat sommigen volgens haar ‘het 
mooiste plekje van Oudwijk’ noemen.  
‘’Vroeger was dit een grijs plein met 
klinkers. Er was geluidsoverlast en er 
kwamen hangjongeren.’’ Daarom ging  
zij samen met enkele andere omwo-
nenden in gesprek met de gemeente.  
Deze legde in 2006 de tuin aan om  
de overlast te verminderen een mooie 
ontmoetingsplek te creëren voor  
buurtbewoners. 

Ontmoetingspunt
Deze doelen zijn grotendeels gehaald. 
Er is een sterkere sociale cohesie  
tussen de bewoners. Het is dan ook 
een aantrekkelijke plek, waar mensen 
graag komen en elkaar treffen voor 
een praatje. Voor sommige buurt-
genoten is het zelfs een ontmoetings-
punt geworden. De zelfbeheerders 
vinden het wel jammer dat er soms 

weer overlast van (geparkeerde) fiet-
sen en geluid is. Dat komt doordat de 
tuin een aanfietsroute is geworden 
voor een aangrenzend buurtcentrum. 
Dit belemmert het tuinieren en is 
storend voor het mooie zicht. Des-
ondanks blijft het een mooi stukje 
groen. De bewoners hebben de tuin 
inmiddels namelijk ver doorontwik-
keld. Zij zaaiden bijvoorbeeld veel 
nieuwe bloemsoorten. 

In de smaak
Volgens de vrijwilligster valt het 
stukje stadsgroen goed in de smaak 
bij buurtgenoten en bezoekers. ‘’We 
krijgen veel complimenten over de 

Jan van Zanen 
> Lees verder op pagina 2 
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Oost mag het weten!

Wist u dat revalidatiecentrum de hoogstraat 
haar deuren weer opent? onze redacteur 
annemarie reinders nam er een kijkje.  
de burgemeester van utrecht woont sinds 
een tijdje in oost. In de column vertelt hij 
hoe hem dat bevalt. en op 11 oktober  
zullen zo’n dertig koren hun stem verheffen 
in het university College. luistert u mee?  
lees, reageer of geef uw ongezouten mening. 
We horen het graag van de mensen uit 
oost! redactie@oostkrant.com 
Kijk ook op www.oostkrant.com 

 

Exclusieve personal training studio

Wetenschappelijk onderbouwde training

Voedingsadvies & coaching

365 dagen/jaar - 24/7 begeleiding

ClubSven - Fit for the future

www.clubsven.com

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

Samen zorgen 
voor buurtgroen

Utrecht-Oost heeft veel stukjes groen. Die worden niet allemaal door 
de gemeente onderhouden. Er zijn ook Utrecht-Oostenaren die een 
stukje openbaar terrein onder hun hoede nemen. Dit zelfbeheer heeft 
veel positieve effecten voor deze locaties, zoals binding met de buurt.
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Zelf aan de slag in openbaar groen
 
Zelfbeheer houdt in dat burgers vrijwillig stukken openbaar groen onderhouden. Het terrein 
blijft dus eigendom van de gemeente, maar bewoners mogen binnen bepaalde kaders zelf 
invulling geven aan de grond. Deze vorm van beheer lijkt steeds populairder te worden. 
Van moestuinen waar je je eigen voedsel kan verbouwen tot de behoefte aan rustgevende, 
groene oases in de drukke stad. Ook krijgen wijkbewoners er een hechtere band met  
elkaar door. De beheerders doordat ze samen tuinieren, andere buurtgenoten doordat er 
een prettige ontmoetingsplek is. Maar niet alleen voor hen zijn het waardevolle projecten. 
Ook voor gemeentes is het een aantrekkelijk concept. Het scheelt namelijk veel geld.  
Ze hoeft geen of minder mensen te betalen voor het onderhoud en soms sprokkelen de 
vrijwilligers nieuwe planten en bloemen zelf bij elkaar. Wel geeft de gemeente vaak sub-
sidies aan de beheerders. Zo worden zulke projecten gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

Albrachtshof
Minstroom
Parken 
Rivieren/oevers
Sportvelden
Begraafplaatsen
Golfbaan
Volkstuinen
Bos/landgoed
NHW
Overig groen

bewoners die 
in de Groen-
groep zitten. 
We hebben zelfs 
een groeps-app.’’

Prettig contact
Het zelfbeheer brengt
ook hier dus, naast een 
mooiere leefomgeving, prettig con-
tact met buurtgenoten. Bovendien 
doet de locatie jaarlijks mee aan de 
GroenmoetjeDoen!-dag. Deze wordt 
georganiseerd door Stichting Groen-
moetjeDoen! en is gericht op het  
stimuleren van zelfbeheer en laat 
mensen kennismaken met deze 
plekken.

Buitenleven
Betrokken buurtbewoners, een 
groenere wijk. Zelfbeheer lijkt goed 
te werken. Dus al ligt Oost in het 
drukke Utrecht, er is genoeg te be-
leven voor wie niet vies is van wat 
plukjes onkruid en vuile vingers. 
En natuurlijk ook voor wie gewoon 
wil genieten van een beetje buiten- 
leven. Aan vitamine G heeft de wijk in  
ieder geval geen gebrek.
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Bestuursleden 
gezocht!
heb je een goede kijk op financiën?  
dan is de functie penningmeester zeker 
iets voor jou. de huidige penningmeester 
van de oostkrant heeft zich vijf jaar lang 
met veel enthousiasme ingezet voor de 
krant. het is nu tijd om het stokje over 
te dragen. ook de voorzitter treedt nu af, 
dus ook voor die functie is een vacature. 
geïnteresseerd? neem dan contact op 
via bestuur@oostkrant.com of met  
louis Jansen (tel. 06-49774194)



Ruimte
voor
Afscheid

altinguitvaarten.nl • 06 - 45 363 220
Geertekerkhof 3  •  3511 XB Utrecht

Alting Uitvaarten

Is samenkomen ook samenzijn? 
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meer licht en ruimte voor publiek

Deel vernieuwde stadsschouwburg open

Op vrijdag 4 september was het zover. Na een langdurige renovatie 
opende een deel van de vernieuwde stadsschouwburg haar deuren.  
Wat hield de renovatie in en waarom was het nodig? Directeur Lucia 
Claus vertelt over de vernieuwde ‘Poort naar Oost’: de plek waar veel 
bewoners uit Oost dagelijks langsfietsen of ’s avonds vermaakt worden.

Hannah Jansen
KranenburgerWeg 

Het gebouw uit 1941, ontworpen 
door architect Dudok en sinds 2010 
een rijksmonument, voldeed niet 
meer aan de eisen van deze tijd, ver-
telt Claus. In juni 2014 ging daarom 

een deel van de schouwburg dicht 
voor een renovatie die in fasen 
plaatsvindt. Na ruim een jaar is nu 
het eerste deel van de verbouwing 
afgerond. “We wilden de ruimtes het 
volume van oudsher teruggeven en 
tegelijkertijd meer licht creëren”, al-
dus Claus. Meteen bij binnenkomst 

wordt duidelijk dat dát in ieder geval 
gelukt is. Het licht straalt de bezoeker
tegemoet. Grote ramen en witte 
muren zorgen voor een ruimtelijk 
gevoel. Claus: “Omdat het een rijks-
monument is, wilden we de oor-
spronkelijke grandeur van de archi-
tectuur terugbrengen. En ik ben heel 
blij met hoe dat is gelukt.”

Ruimte
De Blauwe Zaal, ooit één van de 
eerste vlakke vloertheaters, was het 
hardst aan renovatie toe. De speel-
vloer is nu qua oppervlakte bijna 
verdubbeld. Hiervoor moest de foyer 
wijken. Deze heeft nu een nieuwe 
plek met uitzicht over het Zocher-
park. Daarnaast zijn de kantoren 
weggehaald op de eerste verdieping 
en heeft restaurant Zindering weer 
zijn oude volume teruggekregen. 
“De vrijgekomen ruimte hebben 
we teruggegeven aan het publiek.” 
De komende tijd zullen de stoelen 
in de Douwe Egbertszaal vervangen 
worden en 115 stoelen verdwijnen. 
“Mensen worden immers steeds 
groter, dus moesten we voor meer 

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht
www.torbavilla.nlwww.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Samen met de familie geven wij invulling 
aan persoonlijke uitvaartwensen. Ieder
mens heeft een leven geleefd, wijsheden 
vergaard en anderen geraakt. Dit leven
belichten, geeft de uitvaart karakter waar-
uit men troost en inspiratie kan halen.

uit vaart  (begrafenis of crematie)•

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

Annemarie Reinders
marIslaan

Voelen jongeren die in groepjes in een park zit-
ten zich ook één grote groep? Hoeveel rekening 
houden ze met elkaar? En: waar praten ze over?  
Sociaal-geograaf Jelle Brands, gepromoveerd  
aan de Universiteit Utrecht op het ervaren van 
veiligheid in uitgaansgebieden, vertelt over het 
onderzoek dat hij deed in het Wilhelminapark. 

Brands richtte zich binnen zijn onderzoek naar taal 
en sociale interactie vooral op sociale menging. 

Hij sprak negentien groepjes jongeren. Slechts 
één groepje wilde niet meewerken. Brands: “Er 
zijn geen spontane ontmoetingen tussen groepen 
in een park. Weinig groepjes mengen met elkaar.” 
Enerzijds verspreiden groepen zich over het park. 
Soms kiezen ze er zelf voor niet te dicht bij andere 
groepen te gaan zitten. Soms hebben ze het gevoel 
dat ze niet welkom zijn op de plekken waar ‘ande-
ren’ zitten. Uit dit laatste blijkt dat er een ‘wij en 
zij’ gedachte is.

Strand
Veel groepen die bij elkaar op het grote grasveld 
zitten met hapje en drankje of zelfs met barbecue 

en kratje komen weinig met elkaar in contact. 
Soms lijkt het park op een strand: met handdoe-
ken en picknickkleden kan iemand zijn territo-
rium afbakenen. “Het is gezellig dat er anderen 
zijn, maar we willen niet op elkaars schoot zit-
ten,” zo vertellen de deelnemers. Kortom: er is 
zeker sprake van ‘ontmoeten’ in de zin van zien 
en gezien worden tijdens een dagje in het park. 
Maar, écht contact met elkaar hebben de groepen 
niet. 
Het onderzoek van Brands blijkt een deel van 
een groter onderzoek: zo wordt het gebruik van 
‘eigen’ taal onder jongeren nog onderzocht. De 
Oostkrant is nieuwsgierig naar deze uitkomsten.

thuis in oost

utrecht kent veel prachtige plekken 
om te wonen. dus toen het ernaar 
uitzag dat we naar de stad zouden 
verhuizen, was het voor mijn echtge-
note marian en mij nog even dubben 
waar we wilden gaan wonen. eerst 
serieus overwogen om terug te keren 
naar oog in al waar onze kinderen zijn 
opgegroeid. terwijl ik alvast in rivieren-
wijk neerstreek, aan het begin van de 
Jutphaseweg, bleef marian nog even in 
amstelveen.
uiteindelijk is het oost geworden,  
waar we in april dit jaar een aardige 
tussenwoning vonden in rijnsweerd. 
In sommige opzichten een feest van 
herkenning want ook hier vertrouwde 
grond onder onze voeten. In onze 
studententijd woonden wij in een 
bovenwoning aan de Jan van scorel-
straat, schuin boven ‘anneke Kapteyn’. 
Veel vrienden van ons woonden na 
hun studententijd aan de albert van 
dalsumlaan waar wij dus ook nogal 
eens kwamen. later was ik jarenlang 
wijkwethouder voor oost en noordoost 
en als wethouder openbare werken 
(toen stadsbeheer en reinigingsdienst) 
nauw betrokken bij het wel en wee 
van het Wilhelminapark, het griftpark, 
bloeyen-dael en de Zilveren schaats. 
en op Koninginnedag was een bezoek 
aan de oranjevereniging in rijnsweerd 
op het plein bij de school altijd een ge-
noegen. Ik koester mooie herinneringen 
aan deze wijk. Zo leuk om die plekken 
nu weer terug te zien en te beseffen 
wat daar intussen allemaal is gebeurd.
een relatief groene en sportieve wijk 
ook. met de landgoederen en de uithof 
(nu utrecht science Park) om de hoek. 
Kampong, galgenwaard en het voor mij 
heel belangrijke zwembad de Krom-
merijn. Waar ik ook woon, ik wil er kun-
nen zwemmen. trek nu, als de agenda 
het toelaat, ‘s ochtends vroeg m’n 
baantjes in het zwembad. notabene 
een vijftigmeterbad met zomers het dak 
‘open’. geweldig! goed om terug te zijn 
in utrecht. We voelen ons alweer een 
beetje thuis. ook al kennis gemaakt met 
een aantal buren en wijkgenoten. Vanuit 
onze nieuwe stek in oost fiets ik naar 
het werk en doe boodschappen op de 
adriaen van ostadelaan, de burgemees-
ter reigerstraat en de nachtegaalstraat. 
de eerste (zomer)maanden in oost zijn 
ons uitstekend bevallen.

Jan Van Zanen (55) Is sInds 2014 burge-

meester Van utreCht. eerder Was hIJ raadslId 

(1990-2002) en Wethouder (1998-2005) In  

de domstad. daarna aCht Jaar lang burge-

meester Van amstelVeen. andere reCente 

funCtIes: VoorZItter VVd (2003-2008) en Voor-

ZItter VerenIgIng Van nederlandse gemeenten 

(sInds 3 JunI 2015). sInds dIt VoorJaar Woont 

Jan Van Zanen (Weer) In oost.

het woord is aan
Jan van Zanen

beenruimte zorgen. De renova-
tie levert ons daardoor vooral een 
enorme kwaliteitsverbetering op. 
Ook komen er meer plekken voor 
invaliden en kunnen invalide be-
zoekers straks zelf makkelijker naar 
binnen.”

Horeca
Naast meer ruimte voor het  
publiek, is er ook meer plek voor  
horeca. Vanaf januari 2016 komt er 
op de plaats van de garderobe dagcafé  
‘Mevr. Dudok’. Restaurant Zindering 
is sinds 4 september weer open.

Programmering
Heeft de renovatie eigenlijk invloed 
op het programma? “Zeker. We 
kunnen in de Blauwe Zaal nu bij-
voorbeeld veel beter dansvoorstel-
lingen programmeren.” Een kijkje in 
de Douwe Egbertszaal leert dat de 
verbouwing nog steeds gaande is. 
Claus: “Op 27 januari staat de offici-
ele opening gepland. Maar nu kijken 
we vooral uit naar de eerste voorstel-
lingen van dit seizoen in de Blauwe 
Zaal.”
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de blauwe Zaal restaurant Zindering
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Welkom bij 
kinderdagverblijf
’t Klavertje 
Abstederdijk 303
Rozenrood 
Biltstraat 337
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“Door het artikel in de Oostkrant 
heb ik het pand gekocht.”

Huis Rijnsweerd: 
het witte huis kleurt roze

Annemarie Reinders
marIslaan

Wie nu langs het huis rijdt, ziet dat 
het flink verbouwd is. De buiten-
kant heeft een ‘kleurspoeling’ gehad. 
Tijd voor de Oostkrant om opnieuw 
poolshoogte te nemen.

Nieuw in oude stijl
De Utrecht-Ooster Antony Bendien 
las destijds de Oostkrant. Hij raakte 
geïnteresseerd in het huis en wacht-
te zijn kans af om het te kopen. Dat 
lukte. Samen met een architect heeft 
hij het huis opnieuw vormgegeven 
en ingedeeld, en een aantal oude  
elementen hergebruikt. Zo zijn de 
ramen verplaatst om de symmetrie 
te benadrukken, is aan de achterzijde 
een balkon gebouwd, zijn de kelder-

muren gedicht en bovenop het huis 
is nu een dakterras. Enkele oude deu-
ren zijn afgekrabd en herplaatst, de 
stenen haard is opnieuw ingebouwd, 
en tot slot zal de oude gevelsteen met 
de naam ‘Huis Rijnsweerd’ weer in de 
muur prijken.

Bendien vertelt breeduit over de ver-
bouwing. De gemeente verleende snel 
vergunningen voor de verbouwing tot 
enkele appartementen, maar de nuts-
bedrijven vertraagden het proces. Het 

Oosterspoorbaan: “nu is de tijd”
“Nu is de tijd!” zegt Ellen van Rooden. “Vanaf 
begin 2016 kunnen wijkbewoners de Ooster-
spoorbaan gaan vullen. Tot die tijd zal Pro-
Rail het terrein saneren en legt de gemeente 
er een fiets- en wandelpad aan. De rest van 
de inrichting moet komen van Initiatiefgroe-
pen van bewoners.” Van Rooden is lid van de 
kerngroep en van de groengroep. Daarnaast 
is ze secretaris van de Stichting Oosterspoor-
baan.

Herman Radstake
oude houtensePad

 
Hoewel het traject zelf er nog verlaten bij ligt, 
bruist het rond de Oosterspoorbaan. Het af-
gelopen jaar zijn er bijeenkomsten geweest 
waar wijkbewoners hun ideeën konden uit-
wisselen en initiatieven aanmelden. Begin 
juli was in buurthuis Sterrenzicht de laatste 
grote bewonersbijeenkomst. De gemeente 
presenteerde er het ontwerp voor het fiets- 
en wandelpad en besteedde speciale aandacht 
aan de wensen van aanwonende bewoners. 
Inmiddels zijn een paar initiatiefgroepen  
actief geworden. De groengroep gaat het idee 
van een ecologische groene inrichting uit-
werken. Het is al een bijzonder natuurgebied 
gebleken. Begin september heeft de groep 
het terrein verkend en een vijgenboom ge-
vonden. “Bij eerder onderzoek werden er de 
bijzondere brede wespenorchis en een zeld-
zame en beschermde tongvaren ontdekt”, ver-
telt Van Rooden enthousiast. “Onze groep wil 
graag een ecologische verbinding inrichten, 
waar allerlei dieren kunnen leven. Niet alleen  
vogels, maar ook vlinders, bijen, vleermuizen 
en egels. De groep kijkt daarnaast naar ideeën 
voor een geurtuin, bijenkasten en stadsland-
bouw.”

Fantastische plek
Andere groepen zijn druk met de organisa-
tie van een streekmarkt en een horeca- en 
informatieplek. Ideeën voor een plek om te 
sporten en realisatie van een natuurspeeltuin 
moeten nog worden opgepakt. De gemeente 
laat het initiatief aan de wijkbewoners, maar 
wil wel graag op de hoogte blijven en helpen 
bij bijvoorbeeld vergunningen. Daarom is er 
een kerngroep gevormd. Alle initiatieven zijn 
hierin vertegenwoordigd ., Begin september is 
het gestart. “De bedoeling is om de initiatieven 
bij elkaar te brengen, met elkaar af te stem-
men en elkaar te helpen. Bijvoorbeeld door 
samen vergunningen aan te vragen en fondsen 
te werven. Dan hoeft niet iedere groep dat zelf 

      Facebook.com/Oostkrant

      @Oostkrant

DELEN 2015

sociaal-mediaal delen we alles met iedereen

met nimmer verslappende toewijding maken

we zichtbaar wat beslist geliket moet worden

we tonen wat wij waar en wanneer en met wie

geven hier en nu zelf de glans aan ons bestaan

ook zij zien dat onze wereld geen grenzen kent

weer proosten wij en nemen er nog een om niet

hun worsteling te zien op de vloedlijn van de tijd

grenzeloosheid dient slechts ons en ons gemak

                                                            Marion Steur

ellen van rooden voor de oosterspoorbaan

uit te vinden”, legt Ellen van Rooden uit. In de 
kerngroep zitten ook mensen die de belangen 
bewaken van de omwonenden met uitzicht op 
de spoorbaan, zoals in Sterrenwijk, de studen-
tenflats en de buren rond de Notebomenlaan 
en Abstederdijk. De kerngroep denkt verder 
na over hoe de gang erin kan blijven. Want er 
is best veel werk te doen. “De beloning is een 
fantastische plek om te wandelen, te fietsen en 
gewoon: te zijn.”
Ideeën voor of aanvullingen op de concepten 
van de initiatiefgroepen? Check dan www. 
facebook.com/projectoosterspoorbaan en 
meld je per e-mail aan via info@oosterspoor-
baan.nl. “Nu is de tijd!” benadrukt Ellen van 
Rooden nog eens.

Dichten in oost

Weet u nog dat we in de Oostkrant van juni 2013 schreven over het 
witte huis bij zwembad de Krommerijn? Het inmiddels honderdjarige 
huis Rijnsweerd had door de aanleg van de nieuwe trambaan nagenoeg 
geen zijtuin meer. Het zou, bij wijze van spreken, op het naastgelegen 
fietspad komen te staan. Het pand werd tijdelijk bewoond door de  
antikraakwacht in afwachting van verkoop door Mitros. 

duurde maanden voordat hij een toe-
zegging had om de gasleiding te ver-
leggen. Zelf gaat Bendien de beneden-
verdieping bewonen. Op de eerste en 
tweede verdieping zijn vier zelfstandi-
ge wooneenheden gecreëerd die ver-

huurd gaan worden. De schuur naast 
het huis doet dienst als werkplek. Al 
met al is Huis Rijnsweerd gelukkig 
gespaard gebleven, ondanks de grote 
verbouwing. Maar tot onze grote ver-
bazing is het huis niet meer wit maar 
Toscaans roze. Bendien blijkt een bij-
zondere band met Italië te hebben, 
zijn moeder woont er nog. Spreken 
wij Utrecht-Oosters nu voortaan van 
‘het roze huis’ bij de Krommerijn?
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Pauline Brenninkmeijer
maurItsstraat

op haar twaalfde experimenteerde 
mandy missler (27) al veelvuldig met 
haar eigen kapsel: kleuren uitproberen; 
permanentjes bij de kapper. ook nu 
springt haar bijzondere haartint meteen 
in het oog. “deze kleur hoort bij mij”, zegt 
ze resoluut. Jarenlang droomde ze van 

Buurtgenoten in oost een portret van bijzondere mensen uit oost

een eigen salon. het werd ‘nononsens‘, 
een eenmanszaakje op de nachtegaal-
straat. de buurt bevalt goed. Zelf komt ze 
uit Zuilen. Collega’s mist ze niet: “heerlijk 
zo in mijn eentje. Ik heb genoeg aan 
Puck en het contact met mijn klanten.” 
Puck is de engelse buldog die meestal 
op een matrasje naast de kassa ligt. Ze 
gaat nooit uit zichzelf naar de mensen 
toe: “Ze luistert goed naar me. de klanten 
reageren positief op Puck.”  Kinderen 
verwennen haar met koekjes. als Puck er 
niet is, roepen ze teleurgesteld: “Waar is 
de hond?”
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Mandy Missler 
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Carel van den Tweel
rIKa hoPPerlaan

Na de geslaagde Rietvelddag in  
november 2014 met de ‘Rietveld 
van wieg tot graf-route’ als blijvend 
resultaat, heeft Cultuur in Oost  
wederom een ambitieus (gratis!) 
evenement gerealiseerd. Van de aan-
gemelde dertig koren zijn er maar 
liefst achttien geselecteerd voor op-
tredens op het University College 
aan de Prins Hendriklaan.

Van Het Paleiskoor tot Waar het 
asfalt ophoudt, what’s in a name? 
Komt dat horen. Er is voor elk wat 
wils in het gevarieerde programma. 
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3 en 20 okt  Publieksdag orchideeën. Kom kijken naar zeer veel soorten orchideeën met extra uitleg over deze bloemen.
 www.uu.nl/botanischetuinen 
10 okt  Pop up @ the gym. een markt waar iedereen handgemaakte producten kan aanbieden. urban, vintage, retro en  

hip voor interieur, mode, gadgets en kunst.  www.podiumoostutrecht.nl 
11 okt  Korenfestival:  www.cultuurinoost.nl  
18 okt  Culturele zondag voor het hele gezin. alles Kids met allerlei voorstellingen en activiteiten. ook met jeugdtheater en  

een fotowedstrijd.  www.culturelezondagen.nl 
17-25 okt Kinderen kunnen Chuggington ontdekken! Plezier in het spoorwegmuseum.  www.spoorwegmuseum.nl 
20 okt en 25 nov  Knutselen met herfstmaterialen en vogeltaartjes maken. Voor kinderen van 6-12 jaar onder begeleiding.   

www.uu.nl/botanischetuinen 
31 okt  de hoogstraat houdt open huis van 11-14 uur. lees ook het artikel op pag. 4.  www.dehoogstraat.nl 
Donderdag  Iedere donderdagmiddag Computercafé helpdesk (voor smartphone, tablet of computer) van 13-15 uur in  

Podium oost, oudwijkerdwarsstraat 148.  www.podiumoost.nl 
Zaterdag  elke laatste zaterdag van de maand repair Café in de Wilg 14-17 uur, mecklenburglaan 3-5.   

www.repaircafe-utrecht.nl 

Agenda   Lekker weg in eigen wijk
Oost zingt:  
korenfestival Utrecht-Oost

Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl

Van gehaktbal
tot oesters...

Clemens de Korte 

Makelaardij Rijnsweerd

NO CURE 
NO PAY

www.clemensdekorte.nl

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven

1304_Moestuin_Adv Oostkrant.indd   1 13-05-13   10:20

Cultuur in oost
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de zwaan
u i t v a a r t e n

Kleine koren (Sandrangh) en grote 
(Vinger in je Oor). En alle smaken 
komen aan bod: op het repertoire 
staan de hemelse Bach en de aardse 
Beatles broederlijk naast elkaar.

Trappelende koren
Voorzitter Marcel Gieling van Cul-
tuur in Oost vertelt dat koren ston-
den te trappelen om deel te nemen. 
“Sommige hadden wel geld willen 
toeleggen om te mogen zingen”. 
Want het podium lonkt, maar veel 
locaties zijn er niet voor de koren. 
Ook op het University College 
moest behoorlijk gepuzzeld wor-
den om de gezelschappen over de 
beschikbare locaties te verdelen, al 
was het maar omdat voor het ‘inzin-
gen’ vaak een aparte ruimte nodig 
is. Het verwachte bezoekersaantal 
vormt de volgende logistieke uit-
daging. Er worden, verspreid over 
de hele dag, 2.000 bezoekers ver-
wacht op het universiteitsterrein. 
Na een succesvolle oproep beschikt 
de organisatie over voldoende vrij-
willigers om het geheel in goede 
banen te leiden. Natuurlijk zijn er 
hapjes en drankjes voor belangstel-
lenden. In de loop van zondagmid-
dag treden enkele koren nog op 
in revalidatiecentrum De Hoog-
straat en in verpleeghuis Henriëtte  
Swellengrebel. Behalve optredens 
zijn er die dag ook workshops,  
onder meer over het instuderen van 
een Bach-cantate.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie over het 
programma en de workshops vind 
je op www.cultuurinoost.nl

Hoor je zondag 11 oktober hemelse stemmen aan de Prins Hendrik-
laan, dan zal het geen hallucinatie zijn. Op die dag presenteert de 
stichting Cultuur in Oost namelijk het korenfestival Utrecht-Oost  
in en rond het auditorium van het University College. 

      Facebook.com/Oostkrant

Het is u vast niet ontgaan: de afgelopen 
anderhalf jaar heeft het gebouw van  
De Hoogstraat Revalidatie leeg gestaan 
voor een flinke interne verbouwing.  
nu is het revalidatiecentrum weer  
volgelopen met patiënten, bezoekers en 
personeel. Zaterdag 31 oktober houdt  
De Hoogstraat open huis.  

Annemarie Reinders
marIslaan

afgelopen maand, nog tijdens de verbouwing, 
werd ik rondgeleid door erick schoenmakers 
van de bouwdirectie. “licht, luchtig en gezel-
lig. dat zijn de leidende begrippen geweest om 
het centrum in een nieuw jasje te steken. de 
kamers waren klein, niet praktisch ingedeeld, 
donker en er waren veel muren en deuren. 
de revalidanten krijgen nu een ruime één- of 
tweepersoonskamer met aangrenzend sanitair 

en de ruimte rondom het bed kan de bewoner 
inrichten met accenten in zelfgekozen kleuren.”

Kleur en sfeer
naast de herkenbare gele vensters is het ge-
bouw op enkele plekken uitgebreid, wat te 
zien is aan nieuwe zwarte kozijnen. binnen 
scheppen kleur en een mooie afwerking een 
huiselijke sfeer. schoenmakers: “en het is zo 
mooi geworden.” dat kan ik volmondig be-
amen. de kinder- en jeugdafdeling is volledig 
vernieuwd. de centrale groene speelboom 
is dé blikvanger. Verder is er een dakterras. 
ook de onderzoekers van het Kenniscentrum 
revalidatiegeneeskunde utrecht gaan er op 
vooruit: ze hebben mooie ruimtes in het  
gebouw in plaats van de cabines die op het 
dak stonden. toch is niet alles verbouwd. 
en de hoofdingang is verplaatst. direct via 
een opvallende oranje luifel is het pand  
bereikbaar vanaf het parkeerterrein.

Huiselijke sfeer in  
De Hoogstraat Revalidatie
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het koor ‘usKo’

university College utrecht
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