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Oost mag het weten!
Bijna zomer! Uitnodigingen voor straat-
feesten en buurtbarbecues vallen op de 
mat. In de etalages hangen flyers van  
festivals en braderieën. Al die gezellige 
contacten en activiteiten zorgen voor  
die fijne dorpse sfeer in Oost. Maar hoe 
houden we dat gevoel te midden van de 
stadse hectiek? In deze editie aandacht 
voor nabuurschap met artikelen over een 
leefstraat, BuurtApp en smoelenboeken. 
Tussendoor ontrafelen we het mysterie 
van een ondermaats viaduct, oogsten  
we zelf groente en fruit, eren we onze  
pionierende scouts, wandelen we door 
Abstede en mogen we op bezoek bij 
glaskunstenaar Lia Koster. Wat een wijk!

Nieuw! Kunstenaars 
openen hun deuren
Oost herbergt veel kunstenaars. We ma-
ken graag kennis met onze creatieve 
buurtgenoten. Maar, hoe vinden we ze? 
Gelukkig hebben we in ons midden een 
kenner van de Utrechtse kunstwereld: 
Marcel Gieling. Hij woont in de Schilders-
buurt (waar anders?) en had 25 jaar lang 
een kunsthandel in de Schoutenstraat. 
Nu handelt hij via het internet en schrijft 
over kunst. Zo is hij auteur van het boek 
‘50 Utrechtse kunstenaars in beeld’. 

Marcel zal voor elke editie van de Oost-
krant een kunstenaar vragen om voor 
onze lezers de atelierdeuren te openen 
en een duiding geven van het werk. Op 
zondag 17 juni zijn we welkom bij glas-
kunstenaar Lia Koster op de Monseigneur 
van de Weteringstraat. Op pagina 4 lees 
je meer informatie. Kom langs!

Het is een drukte van belang tijdens de 
reünie in de Tulpstraat. Het is april, maar 
het kwik is al voorbij de 25 graden. De 
sfeer is uitbundig. De nieuwe en oude be-
woners halen oude verhalen op. En die 
zijn er genoeg, want de Tulpstraat staat 
bekend als ondernemend en eigenwijs. 

FEESTEN
Dolly Verheul woont al jaren in de Tulp-
straat. “We vieren graag feest. Elke vrijdag 
een straatborrel en elke drie maanden 
heerlijke etentjes met soms levende mu-
ziek. We organiseren zelfs een nieuw-
jaarsduik. Dan zetten we een zwembadje 
op straat en spartelen we lekker in de 

vrieskou.” Gerard Verouden, bewoner 
sinds 1974, vult aan: “Ook bij tegenspoed 
staan we schouder aan schouder. Laatst 
was een buurvrouw ernstig ziek. Hebben 
we in de straat een pool gemaakt om 
haar elke dag naar het ziekenhuis te rij-
den. In de Tulpstraat zijn we er voor el-
kaar.”

DE STAL
Een voormalige bedrijfspand op nummer 
17 is de spil van het straatleven. Bewo-
ners noemen het liefkozend de ‘Stal’,  
omdat het ooit een koetshuis met paar-
denstal was van de beroemde onderne-
mersfamilie Fentener van Vlissingen.  

Gerard is penningmeester van de coöpe-
ratie ‘Tulp’ die in 1978 de Stal heeft ge-
kocht. “Met eigen handen hebben we er 
een gezellige bar in gemaakt. Op het par-
keerterrein erachter was genoeg ruimte 
om onze auto’s te parkeren. Daarmee 
maakten we de straat autovrij en konden 
de kinderen veilig op straat spelen.“

‘Al 40 jaar een 
leefstraat’

EIGEN ZWEMBAD
In de jaren 90 volgde een grote verbou-
wing. Wijlen straatgenoot en kunstenaar 
Marcel de Leeuw schilderde een reusach-
tig paard op de zijmuur en ontwierp een 
nieuwe indeling. Er kwamen o.a. een 
doka, sauna en opslagboxen bij. Zelfs de 
langgekoesterde droom van een eigen 

zwembad in de straat leek uit te komen. 
Gerard: ”We lieten de uitgegraven kelder 
van de Stal vollopen met water. Dagen-
lang hadden we waterpret, totdat het 
ging lekken. Toen hebben we er een fiet-
senstalling in gebouwd.”

MET ELKAAR
Paulus van der Bijl is in 1969 geboren in 
de straat en huurt de woonruimte boven 
de Stal. “We doen alles met en voor el-
kaar. Als we een idee hebben voeren we 
het zelf uit. En de gemeente informeren 
we pas achteraf”, vertelt hij lachend. Is 
het niet rumoerig wonen, zo pal boven 
de feestruimte? “Ach, in mijn huurcon-
tract staat dat ik een beetje de stalknecht 
ben. Ik voer kleine reparaties uit en kijk 
of alle voorzieningen werken. En verder 
feest ik lekker mee.” 

UITMESTEN
In de Stal heeft de sauna plaatsgemaakt 
voor een fitnessruimte en de doka voor 
een wasserette, maar verder is er weinig 
veranderd. Dolly legt uit dat bewoners de 
ruimtes en faciliteiten tegen een kleine 
vergoeding kunnen gebruiken. “Alles 
gaat in goed vertrouwen. Tijdens het 
jaarlijkse klusweekend mesten we de Stal 
met z’n allen helemaal uit. Zo houden we 
de onderhoudskosten laag.” En terwijl ze 
zich opmaakt voor de groepsfoto, voegt 
ze er lachend aan toe: “Eigenlijk zijn wij 
al 40 jaar een Leefstraat.”  ■

Tussen de Monseigneur van de Weteringstraat en de Kerkstraat, vlak bij 
de Nieuwe Regentesseschool, ligt de Tulpstraat. Niet te missen door de 
zelfgemaakte lampenkappen om de lantaarnpalen en vooral het bruisen-
de straatleven. Dit jaar vieren de trotse bewoners de 40ste verjaardag van 
hun eigen buurthuis ‘De Stal’. 

Pauline Brenninkmeijer  Mauritsstraat | Arnoud Wolff Frederik Hendrikstraat

VOLG OOST OP FACEBOOK 
Kijk op onze facebookpagina 
voor het laatste buurtnieuws: 
facebook.com/oostkrant

TIP DE REDACTIE!
Ken jij buurtgenoten of 
initiatieven die bijdragen  
aan het (samen)leven in  
onze wijk? Mail ons via:  
redactie@oostkrant.com

Reünie van de Tulpstraat ter viering 
van het 40-jarige bestaan van buurthuis 
de Stal dat te herkennen is aan het reus-
achtige paard op de zijmuur
- FOTO PIEN SPIJKERS

BELUISTER DE PODCAST 
Voor de écht sterke verhalen 
uit de Tulpstraat ga je naar: 
www.oostkrant.com/podcast
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‘Reeën in onze 
achtertuin’
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www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

Het is uw afscheid, dus u bepaalt. 
Wij, Saskia & Esther, zijn er voor de 
creatieve input van de uitvaart, de 
zorgvuldige regie achter de schermen 
en de persoonlijke begeleiding van 

naasten.

      
Reeën in onze  
achtertuin
 
Pak een topografische kaart en zoom 
een beetje uit boven onze wijk. Tus-
sen Oost en Bunnik, Zeist en De Bilt 
ligt een smalle groene zone. Zoom 
wat verder uit en je ziet dat deze 
zone helemaal van het Kromme  
Rijn gebied doorloopt naar de Loos-
drechtse Plassen. Doorsneden door 
de A28, Utrechtseweg en Biltse Ra-
ding. Desondanks is er volop natuur. 
Ooit was er weinig aan de hand voor 
de reeën en de dassen aan de oost-
kant van Utrecht. Waterlinieforten 
en uitgestrekte landgoederen zoals 
Amelisweerd zorgden ervoor dat 
Oost niet vastgroeide aan de buur-
gemeenten en er voor de dieren 
leefruimte overbleef. Wegen waren 
nog geen onneembare barrières.  
Dat veranderde toen de A28 open-
ging, de provinciale wegen drukker 
werden en projectontwikkelaars be-
gerig keken naar zoveel open ruimte.  

Voor Utrechts Landschap aanleiding 
om zoveel mogelijk grond aan te 
kopen en te pleiten voor faunapassa-
ges om deze van elkaar afgesneden 
natuurgebieden weer met elkaar te 
verbinden. Het eerste ecoduct kre-
gen we als het ware in de schoot  
geworpen toen de afslag Zeist-west 
al min of meer was aangelegd, maar 
zo omstreden was, dat ie niet werd 
afgemaakt. Onder de A28 loopt nu 
een enorm brede ecopassage die 
volop gebruikt wordt door grote en 
kleinere dieren. De passages onder 
de Utrechtseweg en de Biltse Rading 
kostten meer moeite. Maar de aan-
houder wint. Na vijfentwintig jaar is 
de kogel door de kerk en komen er 
ook tunnels onder deze wegen die 
samen met andere faunapassages 
een netwerk vormen dat dieren vol-
op gebruiken. Het is fascinerend om 
de sporen te volgen van een das die 
voorzien is van een zendertje. 

Ook minder bekende gebieden in de 
groene zone worden zo verbonden. 
Zoals landgoed Oostbroek, waar op 
een zonnige dag ringslangen zich 
opwarmen op de rand van een voor-
malige arm van de Kromme Rijn. Of 
Sandwijck, zo rustig dat je overdag 
reeën ziet, of zelfs een das. Fiets naar 
de Hoogkampse Plas, een vogelpara-
dijs aan de noordkant van de Biltse 
Rading achter fort Voordorp. Kijker 
mee! En besef: dit is allemaal onze 
achtertuin. Laten we daar samen 
goed voor zorgen en de natuur de 
ruimte geven.
 
Saskia van Dockum woont in Oost 
en is directeur Utrechts Landschap.
www.utrechtslandschap.nl  
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Saskia van Dockum
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Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht
www.torbavilla.nl

Burgemeester Reigerstraat 43 
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

KOM EN ERVAAR HET ZELF!

SMOELENBOEKEN IN OOST 

“Nee, niet online, dat willen bewoners 
niet, het is alleen voor onszelf bedoeld”, 
zeggen Wim Kok en Wim de Reuver uit 
de Krommerijnwijk, de buurt rond de 
Breitner- en Marislaan. “In ons fotoboek 
vertellen 50 bewoners over zichzelf. De 
een over zijn werk, de ander over zijn 
hobby’s, een derde wat hij kan betekenen 
voor buurtgenoten. Zoals pianoles ge-
ven, wandelen met de hond, babysitten 

De familie Evers staat in het fotoboek 
Tolsteegsingel - FOTO JOSEFIENE DEGENAAR 

Monique Biesaart | Dirk Wittelaan 

Vlotvaren op de Fortgracht, buikschui-
ven, hutten bouwen (‘pionieren’ in  
scoutingtaal), creatieve Sherpa’s die nep-
tatoeages zetten en Rowans die op op-
zwepende muziek dansen in hun Rave 
Cave (dansgrot). Scouting is één groot 
avontuur! Martijn Smeekes, die samen 
met John van Hattum verschillende groe-
pen begeleidt, somt hun kernwaarden 
op: “Sportief, buiten, creatief, samen 
doen en respect voor elkaar. De ouderen 
helpen de jongeren, ook binnen de staf. 
En ... geen telefoons!” 

STERKE BAND
Voorzitter Thijs van Straalen is al 62 jaar 
lid en heeft generaties zien komen en 
vooral blijven. “Veel kinderen groeien van 
welp of verkenner door tot staflid. Dan 
krijgen ze zelf kinderen onder hun hoede. 

Tijdens een demonstratie in april op 
het hoofdkwartier aan de Konings-
weg lieten 150 scouts van Scouting 
Utrecht Oost aan het publiek zien 
wat ze in hun mars hebben. 

SCOUTING 90 JAAR JONG
Carel van den Tweel  | Rika Hopperlaan

Scouts in actie op de fortgracht achter stadion Galgenwaard - FOTO MICHAEL KARS
  www.scoutingutrechtoost.nl

Bovendien slaat er wel eens een vonk over 
bij het kampvuur”, glimlacht hij. “Scou-
ting-huwelijken zijn niet ongewoon.”
De club is van katholieke oorsprong, 
maar daarvan resteert alleen de Palm- 
pasenviering met de Aloysiuskerk. De 
scouts collecteren elk jaar voor Jantje  
Beton, het goede doel dat kinderen meer 
wil laten buitenspelen. “Van de Utrechtse 
opbrengst van € 350.000,- is tweederde 
door ons opgehaald”, zegt Thijs trots. 

LEKKER WILD
En, wat vinden de scouts zelf? Nienke  
(9 jaar, Kabouter) houdt van lekker spelen 
en trefbal, want dat gaat hier op scouting 
zo lekker wild. Sjoerd (12 jaar, Verkenner) 
kampeert graag en maakt dan vuur met 
een fire stick. Voor de lezers van de Oost-
krant hebben ze nog een handige tip. 
“Hoe maak je zelf een jacuzzi? Gewoon, 
je leidt het zwembadwater door een ra-
diator die in een brandend kampvuur 
ligt.” Kijk, dát is scouting!  ■

Veel straten en buurten in Oost hou-
den contact via website, Facebook 
of Whatsapp. Digitaal, dat kost niks 
en is lekker makkelijk. Toch maken 
sommige straten prachtige fotoal-
bums met een mooie kaft en blad-
zijden van stevig papier vol gezich-
ten en verhalen van hun bewoners. 
Maar zo’n smoelenboek, is dat niet 
ouderwets? 

GEEF JE BUREN 
EEN GEZICHT 

MICHAEL KARS | HOEKSTEEN VAN OOST

en Whatsapp zijn vluchtig. Juist het ge-
wicht van zo’n  boek geeft er een gevoel 
van waarde aan. Even bladeren en je hebt 
de naam van die ene buurman. Zo leg je 
gemakkelijker contact. Het verbindt de 
straat. En nieuwe bewoners leren hun bu-
ren sneller kennen." 

Harry heeft tenslotte nog een tip: “Met 
een oproepje door de brievenbussen kun 
je buren enthousiast maken voor een fo-
toboek. Er is altijd wel iemand in je straat 
die handig is met digitale fotoalbums.  
En deelnemers kunnen het boek zelf be-
stellen en betalen.”  ■

of boodschappen doen voor iemand die 
dat niet goed meer kan. Zo komen buren 
in contact met elkaar.” 
Vóórdat het Krommerijnalbum tot stand 
kwam, was er al een buurtcomité actief. 
Zo vieren bewoners samen oud en nieuw. 
Initiatiefnemer Wim de Reuver: ”Zo’n 
boek komt daar dan uit voort. Dat is wel-
licht lastiger in een buurt zonder samen-
hang. Zo doet de naburige flat niet mee. 
Mensen wonen daar minder lang en dan 
blijkt er minder animo te zijn.”

NAMEN EN HUISNUMMERS
Ook de Tolsteegsingel heeft een foto-
boek. Het idee ontstond na een buurt-
concert. Bewoner en fotograaf Josefiene 
Degenaar portretteerde 40 bewoners bij 
hun voordeur, zoals de familie Evers op 
nummer 17 (zie foto). In dit boek geen 
mailadressen of telefoonnummers, alleen 
namen en huisnummers. 

‘Facebook en 
Whatsapp zijn 
vluchtig’

Het boek is chronologisch van opzet met 
als eerste foto Thea Wakelkamp-Verzuu 
die er sinds haar geboorte in 1936 woont. 
In korte verhalen vertellen de bewoners 
wat het voor hen betekent om op deze 
mooie plek te wonen.
Tolsteegbewoner Harry Slot: “Facebook 

PIONIEREN IN OOST
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30 jaar
vertrouwde

podotherapeutische
voetzorg

Voor al uw voetklachten

Jan van Scorelstraat 19  |  030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl

Burgemeester Reigerstraat 26 
T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak

sport & 
contactlenzen 

gaan prima samen

MBGP17.018 Adv VanderHeijde Oostkrant.indd   1 23-02-17   16:31

APP MET BUURTGEVOEL

VIADUCT ALS TOPATTRACTIE

PANORAMA OOST

Een blik in het schetsboek   

van cartoonist Niels Bongers.  

Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens  

zijn wandelingen door Oost?  

Deze keer zoekt hij de zuidgrens op. 

SILICON VALLEY IN OOST Azarja Gutter  | Wagenstraat

De Waterlinieweg was tot de aanleg van 
de A27 onderdeel van Rijksweg 22. Van-
af de jaren 50 kruiste deze rijksweg de 
Prins Hendriklaan gelijkvloers. Vooral 
fietsers vanuit de stad richting Johanna-
polder staken het kruispunt over. Met de 
onstuimige groei van het autoverkeer 
begin jaren 60 werd de Rijksweg 22 
drukker en drukker. Tegelijkertijd groei-
de het aantal fietsers door de ontwikke-
ling van Rijnsweerd en De Uithof. Het 
gevolg: steeds meer ongelukken. Toen 
er zelfs doden vielen, luidden buurtge-
noten de noodklok bij de gemeente. 

DRIE OPTIES
Op tafel lagen drie opties om de kruising 
veiliger te maken: een autotunnel onder 
de Prins Hendriklaan, een fietstunnel on-

der de rijksweg, of een viaduct. De auto-
tunnel was veruit de duurste optie, ruim 
vier miljoen gulden. Het prijskaartje en 
vooral de lange bouwtijd maakten deze 
optie onaantrekkelijk, want haast was 
geboden.
 
GEEN TUNNELTJE
Ook de optie om een fietstunneltje on-
der de rijksweg te graven, ging van tafel. 
De Prins Hendriklaan zou namelijk over 
een afstand van tientallen meters moe-
ten dalen, anders werd het voor fietsers 
te steil. Zo’n lange, dalende aanloop zou 
echter de woonhuizen en het drukke An-
toniusziekenhuis (nu het Antoniushof) 
voor auto’s bijna onbereikbaar maken.
Bleef over: een viaduct over de Prins Hen-
driklaan om fietsers vrije doorgang te 

Met BuurtApp kunnen buurtbewoners 
berichten uitwisselen. De gratis app is ge-
schikt voor telefoon en computer, en 
heeft inmiddels 35.000 gebruikers in 
meerdere buurten in Nederland. Norbert: 
“Positieve en relevante berichten leiden 
tot meer onderling contact, meer begrip 
en daardoor een grotere bereidheid om 
elkaar te helpen. Het maakt je buurt 
hechter en veiliger.” 

SNELLER OPKNAPPEN
De berichten variëren van ‘ladder te leen’ 
en ‘sleutels gevonden’, tot aankondigin-
gen van nieuwe winkels en initiatieven 
in de buurt. “In mijn eigen straat hebben 
we de app gebruikt om te berichten dat 
een straatgenoot in het ziekenhuis lag. 

Die kreeg vervolgens kaartjes uit de hele 
buurt. Kijk, daar knap je van op!”

‘BuurtApp maakt 
je straat leuker’

De app is zelfs gebruikt om aan te geven 
dat een buurtgenoot was overleden. 
Norbert: “In overleg met de weduwe, ui-
teraard, hebben we de aankondiging van 
de begrafenis geplaatst op de app. Meer-
dere bekenden die het overlijden in eer-
ste instantie was ontgaan, waren dank-
baar dat ze op deze manier toch nog 
afscheid konden nemen.” 

Ooit hoorde Norbert Scholl een verhaal van iemand die jarenlang dood in 
zijn huis lag zonder dat de buren het in de gaten hadden. “Dit mag niet 
gebeuren in mijn eigen Oudwijk,” dacht hij, en ontwikkelde BuurtApp om 
het contact in de buurt te bevorderen.

Maker van BuurtApp Norbert Scholl (tweede van links) met zijn kameraden op het 
terras van hun stamkroeg Primus aan de Jan van Scorelstraat - FOTO MICHAEL KARS

Het is een extra attractie bij het Rietveld Schröderhuis: het viaduct over de Prins Hendriklaan. Om de haver-
klap rijden bestelbusjes zich klem. Tot vermaak en ook wel schrik van omstanders. Niet zo ‘tiptop’, die onder-
doorgang. Waarom zo laag?

KLEM IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat 

Een bezorger heeft zijn busje klemgereden onder het lage viaduct vlakbij het  
Rietveld Schröderhuis (Prins Hendriklaan).
- FOTO CEES OORTWIJN

kunnen geven. Ook deze optie had zijn 
beperking, want hoe hoger een viaduct, 
des te breder het talud moet zijn om 
wegzakken te voorkomen. En net op die 
plek had de Kromhoutkazerne in de ja-
ren 60 haar hoofdpoort. Defensie was 
vanaf het begin heel duidelijk: ‘geen 
talud op ons grondgebied’. 

ONDERMAATS
Rijkswaterstaat zelf beschikte langs de 
rijksweg slechts over een smalle strook 
grond. Daarom was bouwtechnisch een 
viaducthoogte van drie meter het maxi-
maal haalbare met een doorrijhoogte 
van krap 2,60 meter. Genoeg voor fiet-
sers, maar, zo bleek jaren later toen ook 
auto’s er onderdoor mochten, te weinig 
voor haastige bezorgers.  ■

Toelichting op www.oostkrant.com/panorama

  www.buurtapp.nl 

BuurtApp lijkt op Nextdoor, maar volgens 
Norbert staan daar veel onzinnige be-
richtjes op. “Ik wil dat berichten écht over 
de buurt en de wijk gaan. Daarom ook 
berichten over vergunningsaanvragen en 
gemeentelijke infoavonden. Zelfs de 
wijkagent zit er op.”

VAN APP NAAR TAP
Toch merkt Norbert dat buurtbewoners 
nog terughoudend zijn om hulp te vra-
gen of nieuws te delen. “Er wordt vooral 
meegelezen, want mensen willen niks 
missen. En dat is prima. De app is nog 
nieuw en ik blijf experimenteren om nog 
meer interactie tussen bewoners te krij-
gen. Het lijkt me mooi als buurtbewoners 
elkaar op straat ontmoeten na een eerder 
contact in de app. En dat ze dan gezellig 
wat gaan drinken in hun stamkroeg. Van 
app naar tap”, zegt hij lachend.  ■



Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven
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www.dezwaanuitvaarten.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 

030 238 00 38

reactie van een nabestaande     

  
PROFITEER NU VAN EEN 

GRATIS WAARDEBEPALING 
VAN UW WONING

030 - 22 10 800

www.vanasenvanhooff.nl

De Cubaanse muzikant Abel Gomez Ba-
dera (52) belandde vanwege de liefde in 
Utrecht. In Rijnsweerd kennen ze hem als 
postbezorger. Hij loopt er al veertien jaar 
zijn rondje. “Abeltje noemen ze me 
soms.” Hij kent veel bewoners, maar zel-
den bij naam. In plaats daarvan zegt hij 
liever “die mevrouw van nr. 167.” Hij 
houdt een oogje in het zeil. Steekt een 
sleutel nog in de voordeur, dan belt hij 
aan. Ouderen helpt hij met het tillen van 
de boodschappen. Steevast siert een bre-

Bij de biologische tuinderij de Moestuin 
vlak bij stadion Galgenwaard mag je zelf 
groente en fruit oogsten. Verser kun je het 
niet krijgen! Met een jaarabonnement kun 
je wekelijks maximaal vijf wisselende 
groenten en fruit uit de kas of van het land 
halen. Elke maandag ontvang je een 
‘oogstmail’ waarin staat uitgelegd wat er 
die week te plukken is. Inclusief instructie-
filmpje en lekkere recepten, wel zo mak-
kelijk. 
Een team van tuinders, vrijwilligers en van 
medewerkers met een afstand tot de ar-
beidsmarkt doet het werk op de tuin zoals 
zaaien, wieden en schoffelen. De Moestuin 
is al ruim vijftien jaar een sociale onderne-
ming waar zorg, re-integratie, biologische 

de lach zijn gezicht. Om rond te komen 
wast hij af bij een pizzeria. Maar muziek 
maken, dat is zijn passie! Alleen, of met 
zijn groep Los Fulanos del Son, vertolkt 
hij de Cubaanse Son, wereldwijd bekend 
door de Buena Vista Social Club. Om een 
foto te maken vroegen we Abel (spreek 
uit: Awèl) om op te treden bij District, een 
koffiehuisje in de Schildersbuurt. Hij zong 
er de sterren van de hemel. Heb je iets te 
vieren, huur hem in! Hij mist zijn Cuba, 
maar “hier is het beter voor mij.” ■

ABEL GOMEZ BADERA

OOGST ZELF GROENTE & FRUIT

Weet wat u slikt!

Dinsdag 19 juni is de thema-avond ‘Weet 
wat u slikt’. Ouderen slikken vaak meerde-
re medicijnen, maar doen ze dat veilig? 
Apotheek van Keule en Netwerk Utrecht 
Zorg Voor Ouderen (NUZO) geven uitleg 
en tips. Deze avond wordt georganiseerd 
door Buurtcontactpersonen, een groep 
van ruim 40 vrijwilligers die wonen in Oost 
en een oogje in het zeil houden in hun 
straat. Zijn de gordijnen bij de oudere 
buurman al dagen gesloten? Komt de zie-
ke buurvrouw niet meer buiten? Ze bellen 
even aan en vragen hoe het gaat.  
Mede-initiatiefnemer Marian van Giezen: 
“Buurtcontactpersonen wijzen hun buren 
de weg naar de juiste instanties. Wij onder-
steunen ze met informatie en nodigen ze 
uit voor avonden zoals deze over veilig me-
dicijngebruik.” Wil Harmsen woont in de 
Pieter de Hooghstraat en is vrijwilliger: “Ik 
behoor tot de ouderen in de straat, maar 
de contacten zijn warm, ook met de jonge 
gezinnen. Als iemand iets nodig heeft, kijk 
ik wie of wat zou kunnen helpen.” 

Op de thema-avond zijn ouderen, mantel-
zorgers en bewoners met interesse voor 
Buurtcontactpersonen van harte welkom.

Bij de Moestuin kun je zelf je groente en fruit oogsten - FOTO MICHAEL KARS
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    Zondag 24 juni van 11:00 tot 12:30 uur | Kosten: € 6,- p.p. (U-pas en  
kinderen € 3,-) | Aanmelden via balie@gildeutrecht.nl of telefonisch  
(030-2343252) op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur

    Open Atelier zondag 17 juni van 13:00 tot 17:00 uur | Monseigneur van  
de Weteringstraat 13A. Kijk voor meer informatie op www.liakoster.nl. 
 Buitententoonstelling Botanische Tuinen (Uithof) van 1 juni tot 16 september. 

   ARCHIEF
Op onze website kun je alle kranten  
teruglezen vol verhalen over Oost! 
www.oostkrant.com/archief

BUURTGENOTEN Pauline Brenninkmeijer | Mauritsstraat

Maak op zondag 17 juni kennis met 
glaskunstenaar Lia Koster (1958). 
Speciaal voor de lezers van de Oost-
krant opent ze de deuren van haar 
atelier op de eerste verdieping van 
het oude schoolgebouw aan de 
Monseigneur van de Weteringstraat 
(zijstraat van de Nachtegaalstraat). 

Lia maakt abstracte kunstwerken van 
staal en glas. “Ruimtelijk, driedimensio-
naal en lekker groot”, zegt ze zelf. Inspi-
ratie voor haar enorme sculpturen haalt 
ze uit de wereld van de onzichtbaar klei-
ne organismes zoals waterbeestjes en 
schimmels. Lichtinval maakt de glazen 
beelden extra speels en spannend. Haar 
werkplaats ligt vol gereedschap en ma-
terialen, want glaskunst is ook een am-
bacht: lassen en het vormen van gebo-
gen glas vergen precisie en kracht. 
Bezoek haar atelier en geniet van de 
prachtige vormen en kleuren. Ben je die 
zondag verhinderd? Ga dan naar de vlin-

dertentoonstelling in de Botanische Tui-
nen in de Uithof. Daar zijn van haar hand 
50 kleurrijke glazen elementen te zien die 
één groot sculptuur vormen met de titel 
‘Ik wou dat ik kon vliegen’.  ■

    Laan van Maarschalkerweerd 12
Open: ma t/m zo 10-17 en za 9-17 uur. 
www.moestuininutrecht.nl
Facebook: Moestuin Utrecht

   Dinsdag 19 juni om 20:00 uur
Wilhelminakerk, Hobbemastraat 41
www.wilhelminakerkutrecht.nl 
Toegang gratis

OPEN ATELIERdijken, paadjes en boerderijen nog altijd 
goed te zien. De vruchtbare grond lever-
de niet alleen veel groente en fruit op, 
maar ook een eigenzinnig volkje. Tijdens 
de Reformatie bleef de buurt katholiek 
met eigen tradities, kleding en sfeer.  
Jongerius, Kersten en Agterberg zijn 
roemruchte Utrechtse familienamen  
    uit dit gebied. Spannende verhalen         
         gegarandeerd. Loop mee!  ■

RONDLEIDING DOOR ABSTEDE

teelt en verkoop vanuit de biologische 
winkel en het lunchcafé op natuurlijke wij-
ze samengaan. 
In juni kost een jaarabonnement (looptijd 
tot december) € 185. Je kunt het abonne-
ment eventueel delen met je buren, huis-
genoten en vrienden. Aanmelden voor 
zelfoogsten kan op de Moestuin of via de 
website. Lezers van de Oostkrant die mee 
gaan doen wacht een potje huisgemaakte 
jam. Actiecode: ‘Oostkrant’.  ■

Abstederdijk 219, 1936 

- FOTO UTRECHTS ARCHIEF
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Zondag 24 juni gaan we met de stadsgid-
sen Geert van Beek en Arthur van Wijk 
wandelen in het voormalige hoveniers-
gebied van het oude Utrecht. In het gril-
lige stratenplan zijn de oude rivierlopen, 

- FOTO PAULINE BRENNINKMEIJER


