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Oost mag het weten!
De Oostkrant heeft een nieuw jasje! Met 
dank aan onze nieuwe vormgever Angela 
Damen van Studio Michelangela (uit 
Oost). Inhoudelijk blijft de krant onveran-
derlijk vol verhalen over wat er gaande is 
in de wijk. Onafhankelijk, door en voor de 
bewoners van Utrecht-Oost. Ook in ver-
kiezingstijd. In deze editie daarom extra 
aandacht voor de democratische kant 
van Oost, verweven in een aantal buurt-
verhalen over onrust rond een dodenak-
ker, een student die een stemlokaal runt, 
de Europese droom van worsteltalent 
Bredi uit Sterrenwijk, senioren die op-
nieuw de klas ingaan, een 90-jarige die 
Oost heeft gered van de sloopkogel en 
een rondleiding door de Schildersbuurt 
op 8 april. Veel leesplezier!

Nieuw! De podcast 
van de Oostkrant
De Oostkrant staat vol opmerkelijke ver-
halen uit de wijk. Maar de ruimte in de 
papieren uitgave is beperkt. Dat is jam-
mer, want Oost heeft zoveel te vertellen! 
En soms willen we buurtgenoten gewoon 
wat langer aan het woord laten. Daarom 
introduceren we de Oostcast, de pod-
cast-serie van de Oostkrant, gemaakt 
door onze redacteur Pieter Willemsen. 

De Oostcast is een aanvulling op de 
krant. Een podcast-icoontje bij een arti-
kel geeft aan dat je op onze website het 
hele, of een aanvullend interview kunt 
beluisteren. Zoals de podcast met Broos 
Schnetz bij het hoofdartikel hiernaast. Of 
het vermakelijke vraaggesprek met onze 
krasse 90-jarige buurtgenoot mevrouw 
Vermeulen op pagina 3 van deze krant. 
Veel luisterplezier!

Sanne Frequin en Aly Gruppen waren ver-
rast toen ze eind juli een uitnodiging in 
de bus kregen voor een infoavond. Sanne: 
“Twee uitvaartondernemers wilden een 
crematorium bouwen op Kovelswade. De 
infoavond was al over vier dagen. Voor 
buurtgenoten met drukke agenda’s nau-
welijks te doen. Tijdens de infoavond leek 
het bouwplan al in kannen en kruiken. 
We voelden ons overdonderd.” 

PETITIE
De buurt kwam in beweging. Direct na 
afloop vormden de bewoners het buurt-
comité Kovelswade. Aly zette een petitie 
op die ruim 1.600 keer werd getekend. 
”Een verbrandingsoven midden in een 
woonbuurt en dagelijks honderd auto’s 
extra door de straat? De Koningsweg en 
Waterlinieweg genereren al meer fijnstof 

en herrie dan gezond is. En er is rond 
Utrecht nota bene overcapaciteit bij cre-
matoria!” 

EIGEN VISIESTUK
Sanne: “Tijdens de infoavonden bleven 
vragen onbeantwoord. Daarom deden 
we zelf onderzoek. Wat is de historische 
waarde van Kovelswade? Hoe steekt de 
crematiemarkt in elkaar?” Het onderzoek 
leidde tot een eigen visiestuk. En tot ver-
rassende ontdekkingen. Aly: “Op de ge-
meentesite lazen we in correspondentie 
van de wethouder dat hij de bouw een 
prima plan vond, maar dat het kon leiden 
tot vragen en zorgen bij bewoners. Alsof 
we slechts een af te vinken hokje waren.” 
Sanne: “We zijn zeer betrokken bij onze 
wijk, zetten ons in bij het zelfbeheer van 
het groen en de speelplaatsen. We ken-

nen de buurt, hebben ideeën, en willen 
ook graag meewerken aan oplossingen 
voor het verpieterende Kovelswade. Als 
buren, niet als vinkje.”

‘We werken graag 
mee. Als buren, 
niet als vinkje’

BUURTENPARADE
Op zoek naar contact met de gemeente 
bezocht het buurtcomité de Buurtenpa-
rade waar bewoners kunnen aangeven 
wat ze anders willen in hun buurt. Daar 
kwamen ze in contact met de wijkraad, 
die bestaat uit een groep betrokken be-
woners - allemaal vrijwilligers - uit Oost. 
Zij mogen wethouders adviseren, een 
idee van de voormalige lokale politieke 
partij  Leefbaar Utrecht om bewoners 
meer invloed te geven op het gemeen-
telijke beleid in hun buurt.

STEUN VAN DE WIJKRAAD
De wijkraad vond de argumenten van de 
bewoners valide. Voorzitter Remmelt 
Veen: “We hebben de wethouder ge- 
adviseerd om beter te luisteren naar  
de buurt, indachtig de college-slogan 
‘Utrecht maken we samen’. Wij willen dat 
bewoners vanaf het begin en in alle 
openheid betrokken worden bij bouw-
projecten. Eerst draagvlak, dan pas ver-
gunningen aanvragen. Niet andersom. 
Bij gemeentelijke projecten zoals de 
herinrichting van de Reiger- en Nachte-
gaalstraat gaat dat steeds beter en  
komen bewoners zelfs met creatieve en 
praktische ideëen. 
Broos Schnetz, in de jaren negentig me-
deoprichter van Leefbaar Utrecht, is trots 
op deze samenwerking in de wijk. “De 
luchtkwaliteit in Oost is belabberd door 
al die snelwegen om ons heen. Minder 
fijnstof is niet een eigenbelang van om-
wonenden, maar een belang van ons al-
lemaal en daarom het strijden waard.“

GEEN CREMATORIUM
Eind januari blies de wethouder de plan-
nen af. Hij schreef dat ‘vanwege milieu- 
en verkeershinder een crematorium  
onhaalbaar is.’ Het visiestuk van de be-
woners blijkt meegewogen in het oor-
deel. Sterker nog, de wethouder zegt 
graag in te gaan op het aanbod van de 
bewoners om mee te denken over de 
toekomst van Kovelswade. Een mooie 
Leefbare uitkomst!  ■

Bewoners van het Lodewijk Napoleonplantsoen, Koningsweg en omlig-
gende straten zijn tegen de bouw van een crematorium op de monumen-
tale begraafplaats Kovelwade. Met een online petitie, flyeractie en een 
eigen visiestuk vochten ze de plannen aan. Met succes. Hoe deden ze dat?

Pieter Willemsen Pieter de Hooghstraat | Arnoud Wolff Frederik Hendrikstraat

VOLG OOST OP FACEBOOK 
facebook.com/oostkrant

TIP DE REDACTIE!
Ken jij buurtgenoten of 
initiatieven die bijdragen 

aan het (samen)leven in onze wijk? 
Mail via: redactie@oostkrant.com

 Buurtcomité verzet zich met succes 
tegen de bouw van een crematorium. 
(vlnr Karin van den Berg, Sanne Frequin 
(met Annabel), Has Seulijn, Aly Gruppen 
en Theo Jongerius)  
- FOTO MICHAEL KARS

Beluister het interview 
met Broos Schnetz op 
oostkrant.com/podcast
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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.

      
Slecht nieuws, 
verkiezingen en 
het compromis
 
Ooit is het ontstaan. Ik heb het wel 
eens laten nakijken, maar het zit 
diep van binnen en je krijgt het niet 
weg. ‘Niks aan te doen’, zeggen de 
specialisten. Helemaal nutteloos is 
het niet, want ik heb er mijn profes-
sie aan te danken en verdien er geld 
mee. Heel simpel komt het er op 
neer dat alles wat niet deugt, mis 
gaat, beloofd maar niet is gedaan, 
door mij scherp wordt waargeno-
men. Kortom ik ben journalist en 
gespecialiseerd in slecht nieuws. 
Natuurlijk heb ik oog voor wat wel 
lukt, goed gaat en gratis wordt uit-
gedeeld. Maar wat goed gaat, gaat 
goed, daar hoeft dus niet aan te wor-
den gesleuteld. Maar waar we alle-
maal last van hebben, wat ergert, 
soms onrecht is, moet worden be-
noemd en opgelost.

In verkiezingstijd vliegen de oplos-
singen je om de oren. Opeens wordt 
dat wat eerst niet kon, wél mogelijk. 
Mooi weer voorspellen en voor ie-
dereen een gratis parkeerplaats? 
Vergeet het maar, na de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart re-
gent het gewoon en betaal je je 
scheel aan parkeren, als je al een 
plekje vindt. Mijn pleidooi is niet om 
te somberen, het slechte nieuws te 
koesteren, of het klagen te enthousi-
asmeren. Ik wil zelfs benadrukken 
dat er zeker in Utrecht heel veel 
goed gaat. De stad is booming. Als je 
een dag niet op straat bent geweest, 
staat er een nieuw gebouw of is een 
straat opeens een vaargeul met aan 
de kades cafés en terrassen. Amster-
dam is uitgewoond, iedereen vlucht 
naar hier.

Soms ben ik zelfs geroerd door de 
inzet van ambtenaren en de raad om 
de burger bij besluiten te betrekken. 
Hoe moet de Nachtegaalstraat straks 
worden? Tientallen bewoners kon-
den meedenken, meepraten en zelfs 
meetekenen in de Schouwburg. En 
er werd geluisterd. Democratie is 
niet het iedereen naar de zin maken. 
Het is vooral iedereen serieus nemen 
en ruimte bieden voor het compro-
mis. En een compromis is ook een 
besluit! Klagen helpt niet, het rode 
potlood gebruiken op 21 maart wel. 
En kruis dan vooral iemand aan die 
niet het ongeloofwaardige verkoopt, 
alles prietpraat noemt en elk com-
promis schuwt. 

Kees Boonman is politiek journalist en 
woont in Oost.

HET WOORD IS AAN

Kees Boonman
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Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht
www.torbavilla.nl

Burgemeester Reigerstraat 43 
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KOM EN ERVAAR HET ZELF!

WORSTELEN IN OOST 

Op het Sportgala Utrecht won deze 
prachtige foto met grote voorsprong de 
publieksprijs: Bredi Slinkers, het 14-jarige 
worsteltalent uit Sterrenwijk, die zo- 
juist zijn oersterke Russische concurrent 
Arslanbek Salimov heeft verslagen. 

EUROPESE TOP
Vier tot vijf dagen per week traint Bredi 
bij krachtsportvereniging De Halter op 
het Heycopplein. De weekenden zijn voor 
wedstrijden en toernooien. Volgens zijn 
Poolse trainer en bondscoach Mariusz  
Gicewicz is zijn vechtlust uitzonderlijk. 
“Worstelen is in Nederland een kleine 
sport, maar in de rest van de wereld heel 
groot. Vooral in Rusland en Oost-Europa. 
Maar door hard werken en zijn leeuwen-
hart heeft Bredi de Europese top gehaald 

in zijn leeftijdsklasse.”
Vanaf zijn vierde staat Bredi op de mat. 
Hij weet wat ie wil: “Worstelen is mijn le-
ven. En ik wil winnen, altijd.” Met zijn va-
der Terry, beheerder van Sportspeeltuin 
Abstede, reist hij geregeld naar het bui-
tenland om op internationale toernooien 
en trainingskampen met tegenstanders 
van formaat te worstelen. Volgens zijn 
trainer de enige manier om beter te wor-
den. “Helaas krijgen we voor deze talent- 
ontwikkeling geen geld van het NOC-
NSF.” Om de kosten te drukken rijden ze 
met een busje naar de toernooien en sla-
pen ze op luchtbedjes in de sporthallen. 

DROOM
Bredi heeft een droom, hij wil de Europe-
se titel pakken in zijn leeftijdsklasse. Het 

EK is dit jaar in Hongarije. Ver weg. En 
deelnemers zijn verplicht in het dure at-
letenhotel te verblijven. Vader Terry: “De 
buurt in Sterrenwijk is al een paar keer 
eerder met de pet rond gegaan, maar de 

kosten voor dit toernooi zijn voor ons te 
hoog.” Bredi is daarom een crowdfunding 
actie gestart om zijn droom waar te kun-
nen maken: doneeractie.nl/help-talent-
naar-het-EK  ■

BREDI SLINKERS 
NAAR HET EK?

 De foto van worsteltalent Bredi Slinkers waarmee fotograaf Paul Paulig de  
publieksprijs won op het Utrechtse Sportgala

MICHAEL KARS | LENTE IN GALGENWAARDArnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat 

Aanvankelijk is Johan in de ochtend aan-
wezig, maar na een maand besluit hij de 
hele dinsdag in ‘zijn’ klas te zijn. Daarmee 
krijgt Margo een extra paar handen, oren 
en ogen in de klas en is er voor de kinde-
ren een meester. Johan helpt de kinderen 
bijvoorbeeld met rekensommetjes maken 
en klokkijken. In het begin vond hij het 
heel intensief: “Dan kwam ik thuis en 
moest ik echt even rust nemen. Maar het 
is geweldig! Een verrijking van mijn leven.”

LEERGALOOS
De missie van stichting Leergaloos is het 
verbinden van generaties. Leergaloos 
koppelt 55-plussers zoals Johan op basis 

van hun interesses aan een leerkracht op 
een basisschool in de eigen buurt. Ze hel-
pen bijvoorbeeld met rekenen, lezen of 
handvaardigheid. De vrijwilliger draait 
een dag(deel) per week mee.

ONMISBARE SCHAKEL
Tijdens het interview en de fotosessie la-
ten de kinderen zien dat ze een goede 
band met Johan hebben. Ze vinden het 
geweldig dat Johan in de Oostkrant komt. 
En voor de foto hebben sommigen hun 
beste kleren aangetrokken. Margo is ook 
erg blij met Johan: “Hij is een onmisbare 
schakel in zo’n volle klas. Van kinderen 
troosten en kleine conflicten oplossen, tot 

ondersteuning in kleine groepen. Maar 
bovenal waarderen de kinderen en ik de 
gezelligheid die hij in de klas brengt.”

GEEN GERANIUMS!
Johan komt uit het welzijnswerk. Hij heeft 
in meerdere Utrechtse wijken gewerkt 
met senioren en jongeren. Heel afwisse-
lend. En meestal vanuit een wijkcentrum. 
Ook in Oost is Johan geen onbekende. Hij 
heeft jarenlang in Buurtcentrum Oudwijk 
(nu Podium Oost) en Sterrenzicht ge-
werkt. Maar toen zijn pensioen in zicht 
kwam, dacht hij na over de toekomst. Een 
ding wist hij zeker: niet achter de gerani-
ums! Hij bezocht een informatiemarkt 

'Jong en oud leren van elkaar.' Die slogan sprak Johan Pols (65) aan toen 
hij zich aanmeldde bij stichting Leergaloos. Nu is hij iedere dinsdag de 
steun en toeverlaat van juf Margo (42) in groep 4 van de Kohnstammschool. 

JOHAN HELPT JUF MARGO
LEERGALOOS OOST Annemarie Reinders | Marislaan

 Johan Pols helpt de kinderen uit de 
klas van juf Margo met klokkijken. 
- FOTO PAULINE BRENNINKMEIJER

  www.leergaloos.nl 
www. kohnstammschool.nl

voor senioren en maakte kennis met Leer-
galoos. De Kohnstammschool kent hij nog 
van de tijd dat zijn zoon er naar school 
ging, dat maakt het extra leuk. Johan is 
ook vrijwilliger bij speeltuin Fort Luna.  
“Ik sport ook nog drie keer in de week. 
Maar ik kijk altijd uit naar het helpen in de 
klas. Op maandag denk ik al: morgen mag 
ik weer naar de kinderen.”  ■
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JELLE VAN TOLEDO

AAN DE SLOOPKOGEL ONTSNAPT

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: 

een stemlokaal aan de rand 

van Oudwijk.

STEMLOKAAL IN OOST Carel van den Tweel | Rika Hopperlaan

‘Te zijner tijd zal uw huis geamoveerd 
worden ten behoeve van de oostelijke 
invalsweg’, stond er in het briefje dat 
Joan Vermeulen in 1963 in haar bus 
kreeg. ‘Mocht u vragen hebben, dan is er 
binnenkort een informatieavond.’  
Inmiddels 90 jaar oud kan ze zich de tekst 
nog woord voor woord herinneren. Ze 
voegt er met heldere stem aan toe: “Ge-
amoveerd is een net woord voor slopen.”

OVER MIJN LIJK!
Gelukkig woont Joan nog altijd in haar 
herenhuis in de Willem de Zwijgerstraat 
‒ nu beschermd stadsgezicht ‒ waarvan 
de achtertuinen uitkijken op de Rem-
brandtkade. Niet in de laatste plaats door 
de vasthoudende inzet van de bewoners 

LOMPHEID
Uit haar archief vol krantenartikelen en 
pamfletten laat Joan een stadsplatte-
grond zien waarop ze de te ‘amoveren’ 
buurten rood heeft gearceerd. Ze wordt 
opnieuw boos: “Zo ga je toch niet om 
met een stad. De lompheid! Een sloop-
kogel tegen huizen van 100 jaar oud. Op 
de officiële stadsplattegrond stond de 
weg zelfs al ingetekend!” 

‘Zo ga je toch niet 
om met de stad!’
Ze doet uit de doeken hoe het actie- 
comité de zaak destijds aanpakte: ‘We 

destijds. “Mijn straatgenoot Bob Fortuyn 
zei direct: Over mijn lijk! Dit pikken we 
niet, we gaan er iets aan doen! En ons 
actiecomité was geboren.”

DREIGING MASSALE SLOOP
Met het briefje sorteerde de gemeente 
voor op een vierbaans snelweg dwars 
door de wijk. Deze oostelijke invalsweg 
moest het nog te bouwen winkelparadijs 
Hoog Catharijne ontsluiten. Het geplan-
de tracé liep van waar nu De Hoogstraat 
zit, over de Rembrandtkade en Absteder-
dijk, dwars door Sterrenwijk richting het 
nieuw te bouwen verkeersplein bij het 
Ledig Erf. Honderden huizen zouden te-
gen de vlakte gaan. ‘Ruim baan voor de 
auto’, was het credo in die jaren. 

gingen met bezwaarschriften langs de 
deuren. Allemaal handwerk, want we ge-
bruikten een typemachine met doorsla-
gen. Maar we kregen alle buurtgenoten 
achter onze visie.”

GLORIEUZE OVERWINNING
De gemeente en later de provincie wezen 
de bezwaren hooghartig van de hand. 
“Maar,” zo zegt Joan, “uiteindelijk bij de 
Raad van State was het feest. Daar gaven 
ze ons gelijk en kreeg de gemeente zelfs 
een flinke tik op de vingers.” Op de vraag 

Op 21 maart zit hij in de Daltonschool 
Rijnsweerd. “De Tweede Kamerverkiezin-
gen vorig jaar waren spannend. Door de 
onverwacht hoge opkomst waren in mijn 
stemlokaal plots alle stembiljetten op. Als 
voorzitter moest ik naar buiten om de rij 
kiezers te overtuigen naar een ander 
stemlokaal te gaan of later terug te ko-
men. Een uitdaging, want sommige 
wachtenden dachten aan een slechte 
grap en probeerden alsnog naar binnen 
te glippen. Pas na een uur werd ik gered 
door een nieuwe lading stembiljetten.”

LASTIGE ZAKEN PLOOIEN
Iedere stemgerechtigde kan zich opgeven 
als lid van een stemlokaal. Wordt het ver-
zoek gehonoreerd, dan volgt een digitale 
training. “Voorzitters krijgen extra instruc-
ties op het stadskantoor, want zij moeten 
ook de lastigere zaken plooien.” Zo corri-
geerde hij een teamlid dat een moeder 
op hoge toon verplichtte om haar kroost 
buiten het stemhokje te laten. “In principe 

mag een kiezer niet met een ander het 
stemhokje in om dwang of beïnvloeding 
te voorkomen. Maar je kind laten zien hoe 
het stemmen werkt, is wat mij betreft leu-
ke promotie van de democratie.”

ANDERE STEMBILJETTEN?
De stemcomputer heeft Jelle nooit mee-
gemaakt. “Zolang fraude en hacken niet 
zijn uit te sluiten, zal dat zo blijven.” De 
huidige stembiljetten vindt hij wel on-
handig groot. De oplossing? “Hang de 
complete kandidatenlijst op postergroot-
te in het stemlokaal. Maak van het stem-
biljet een A4-tje met alle partijen erop, 
maar zonder de namen van kandidaten. 
De kiezer vult bij zijn partij het nummer 
van zijn voorkeurskandidaat in. Tijdens 
het tellen hoeven we dan niet al die gro-
te biljetten uit te vouwen om te speuren 
naar het rode hokje. Dat scheelt veel tijd!”

NACHTWERK
De verkiezingsdag begint voor Jelle om 
6.30 uur en eindigt soms midden in de 
nacht als alle stemmen in zijn lokaal zijn 
geteld en hij de officiële uitslag ingele-
verd heeft op het stadskantoor. Een lange 

Buurtgenoot Jelle van Toledo (28) is een bezige bij. Hij studeert genees-
kunde in Utrecht, is schaapsherder op de Zilveren Schaats en geeft wis- en 
natuurkundebijles. De goedlachse student heeft nog een hobby: bij ver-
kiezingen is hij voorzitter van een stemlokaal.

 Student Jelle van Toledo is woensdag 
21 maart de voorzitter van het stemlokaal  
Daltonschool Rijnsweerd. - FOTO MICHAEL KARS

In de jaren 60 lagen er grote plannen om hele woonblokken in Oost plat te slaan om brede invalswegen aan  
te kunnen leggen richting het stadscentrum. Buurtgenoot Joan Vermeulen voerde met haar bewonerscomité 
jarenlang en met succes actie tegen deze grootschalige sloop. Ze blikt terug op deze zware strijd.

ACTIEVERLEDEN IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat 

Beluister het hele interview 
op oostkrant.com/podcast

 Joan Vermeulen behoedde onze 
wijk in de jaren 60 voor grootschalige 
sloop. - FOTO ARNOUD WOLFF

wat destijds de doorslag heeft gegeven, 
antwoordt ze: “We hadden een alterna-
tief uitgewerkt via de Rubenslaan zonder 
sloop van huizen. De Rubenslaan is uit-
eindelijk de belangrijkste invalsweg naar 
de binnenstad geworden.” 

WIJZE LES
Als langstlevende van het actiecomité is 
Joan blij dat ze haar verhaal nog eenmaal 
heeft kunnen vertellen, temeer daar over 
deze strijd in de archieven veel minder is 
terug te vinden dan over bijvoorbeeld 
het dempen van de singels in diezelfde 
tijd. Heeft ze nog een wijze raad aan jon-
ge actievoerders? “Zoek draagvlak, wees 
goed voorbereid, formuleer een beter al-
ternatief en blijf geloven in de goede 
zaak.”  ■

Toelichting op www.oostkrant.com/panorama

en uitputtende dag. Hij belooft zichzelf 
steevast: “Dit nooit meer!” Maar bij de vol-
gende verkiezingen is hij toch weer van 
de partij. “Al die buurtbewoners die sa-
menkomen in een stemlokaal, dat blijf ik 
bijzonder vinden. En ik draag graag mijn 
steentje bij aan onze democratie.”  ■

 UTRECHT
   OOST

D66
GroenLinks

VVD
PVDA
SP

Student & Starter
CDA

Opkomst

33%
21%
11%
8%
7%
7%
4%

66%

27%
17%
11%
10%
10%
4%
6%

54%

De 27.000 stemgerechtigde bewoners 
van Oost kunnen terecht bij 17 stem-
lokalen in de wijk. Podium Oost en Uithof 
zijn doorgaans de drukste.

ZO STEMDEN WE IN 2014

Bron: www. utrecht.nl/onderzoek



Wij telen, jij oogst.

Wekelijks je handen in de 
aarde. Gezellig en gezond.

Zelfoogsten van april t/m 
december. Meld je aan!

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl
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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

Vanuit haar lichte flat kijkt Mirjam Sorbi 
(64) uit op het Krommerijnpark waar ze 
geregeld haar twee Roemeense straat-
honden en geadopteerde whippet uit-
laat. Als lid van de bewonersgroep ‘Lek-
ker dier, lekker los’ zet ze zich in voor het 
park en de hondenbezitters uit de buurt. 
"Dierenwelzijn speelt een grote rol in 
mijn leven". Als peuter verhuisde ze met 
haar ouders naar Duitsland en groeide 
daar op. In 1996 zegde ze haar drukke 
baan in de Duitse mode-industrie op en 

Op zaterdag 14 april vindt de jaarlijkse 
Utrechtse Grachtenrace RonDom plaats. 
De roeiwedstrijd voor sloepen met stuur-
man en 8 tot 14 roeiers aan boord,  gaat 
ook door Oost. De vijftig veelal histori-
sche sloepen vertrekken om de halve  
minuut vanaf Theehuis Rhijnauwen. Via 
de Kromme Rijn varen ze op volle snel-
heid langs Galgenwaard, door het Krom-
merijnpark en voorbij het Pieter Baancen-
trum, om bij de Tolsteegsingel onze wijk 
te verlaten. De race vervolgt via de sin-
gels, Oudegracht en Vaartsche Rijn en  
finisht in de oude Veilinghaven. De win-
nende sloep zal dit 15 kilometer lange 
parcours naar verwachting in minder dan 
anderhalf uur afleggen, een gemiddelde 

vertrok met een rugzak naar Kenia. Ze 
kocht een villa aan de Oostkust en maak-
te er een klein hotel van. Ze ontwierp 
daar meubels, kaftans, kimono's, hoeden 
en foulards. Na een turbulente periode 
keerde ze in 2010 terug naar Nederland. 
“Ik schrijf er een roman over. In het 
Duits.” Het allerliefst zou ze op een boer-
derij wonen, met meerdere mensen, om 
daar getraumatiseerde honden op te 
vangen. Ze wil nog één keer terug naar 
Kenia “om echt afscheid te nemen.” ■

MIRJAM  SORBI

DE SLOEPENRACE

Smakelijke 
speurtocht
Help jij professor Billenklap tijdens zijn 
boodschappenrondje door de Botanische 
Tuinen? Hij heeft een lijstje gemaakt en 
wil samen met jou de Tuinen door om alle 
lekkernijen te verzamelen. Zoek de vanil-
levla-plant, de hagelslagboom en de pa-
tat- en chipsplant. Zo leer je op natuurlijke 
wijze alles over planten. Een leuke en leer-
zame speurtocht voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. 

Ouders kunnen in de Botanische Tuinen 
een route volgen met als thema Plant & 
Eter: Van Oerknol Tot Turbobiet!

 Spectaculaire sloepenrace over de Krommerijn en door de Utrechtse grachten  
- FOTO TOM RUITENBEEK
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    Zondag 8 april 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     Zondag 8 april van 12:00 tot 18:30 uur | University College (Prins Hendriklaan) 

| Toegang gratis | Festivalprogramma: www.cultuurinoost.nl

Een wijk vol huizen, flats en zelfs een 
kerk gebouwd in Amsterdamse Stijl. 
Ertussenin het beroemde huis van 
Gerrit Rietveld, inmiddels UNESCO 
Werelderfgoed. Welkom in de Schil-
dersbuurt! De stadsgidsen Els Jim-
kes-Verkade en Bart Seidel leiden 
je zondag 8 april rond en vertellen 

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

BUURTGENOTEN Pauline Brenninkmeijer | Mauritsstraat

Op zondag 8 april kunnen muziekliefheb-
bers hun hart ophalen. Verspreid over 
drie zalen in het University College ge-
bouw aan de Prins Hendriklaan (vlak bij 
het Rietveldhuis), treden die middag 19 
Utrechtse bandjes op tijdens de eerste 
editie van Live in Oost! Van singer-song-
writer tot garagerock en van jazz tot  
Nederlandstalige chansons. De band 
Henk Wilmans & de Rodeo Lasso Show-
band die ‘country in je moerstaal’ speelt, 
zorgt voor een knallende afsluiting. 

Het muziekfestival is een initiatief van 
Cultuur in Oost, een groep vrijwilligers 
die zich sinds 2015 inzet om via culturele 
activiteiten bewoners van Utrecht-Oost 
met elkaar in contact te brengen. Cultuur 
in Oost is bekend van het jaarlijkse Koren-
festival, dat vorig jaar maar liefst 3.000 
bezoekers trok, en van het Filmfestival 
Oost. Buurtgenoten die als vrijwilliger wil-
len meehelpen met culturele activiteiten 
zijn welkom. Neem contact op via de 
website van Cultuur in Oost.

    Zaterdag 14 april  
Start: Theehuis Rijnauwen
Finish: Veilinghaven
De eerste sloep start om 12:30 uur
Facebook.com/GrachtenraceRonDom

    Vanaf 1 april tot 30 november
Botanische Tuinen (De Uithof)
Kinderen t/m 12 jaar: € 2,50
Volwassen € 7,50
www.uu.nl/botanischetuinen

MUZIEKFESTIVAL LIVE IN OOST!

hoe deze bijzondere buurt gelegen 
tussen de Rembrandtkade en de 
Adriaen van Ostadelaan tot stand 
kwam. Deze rondleiding is de twee-
de die we samen met het Gilde or-
ganiseren. Elke editie van de krant 
bezoeken we een van de dertien 
buurten van Oost. Loop mee!

RONDLEIDING DOOR DE SCHILDERSBUURT

roeisnelheid van meer dan 10 km/u! In-
halen op de smalle stadse wateren vereist 
ware stuurmanskunst en vooral veel durf 
Spektakel dus!
Organisator van deze 16de editie is Roei-
ploeg Utrecht. Volgens bestuurslid en  
wedstrijdleider Wilbert Coumans hebben  
de Utrechtse deelnemers in deze Grachten-
race ‘de potentie om in de top3 te eindi-
gen’. Een extra reden om te gaan kijken! ■

Wilhelminakerk, 1931 

- FOTO UTRECHTS ARCHIEF

COLOFON
De Oostkrant is de onafhankelijke wijkkrant 
gemaakt door en voor bewoners van Utrecht-
Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis.
Verspreidingsgebied: Buiten Wittevrouwen, 
Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, 
Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan, 
Abstede, Schildersbuurt, Oudwijk, Wilhelmina-
park, Rijnsweerd, De Uithof, Galgenwaard en 
Maarschalkerweerd.
De Oostkrant is een uitgave van de Stichting 
Oostkrant (KvK 51098059), het IBAN nummer 
is NL85 RABO 0158 0280 15 
Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),  
Pauline Brenninkmeijer, Azarja Gutter, Michael 
Kars, Annemarie Reinders, Carel van den 
Tweel en Pieter Willemsen. 
Met dank aan Monique Biesaart (corrector) en 
Niels Bongers (cartoonist).
Bestuur Anneke Ellerbroek (voorzitter),  
Maarten Oonk (penningmeester), Jessica van 
Geel (secretaris) en Ger Offringa (advertenties). 
Meer informatie www.oostkrant.com
Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat
Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Oplage 14.000
Volgende editie 2 juni 2018
Deadline kopij 4 mei 2018
Adverteerders advertentie@oostkrant.com
Realisatie Mogelijk gemaakt door inkomsten 
uit advertenties en het Initiatievenfonds.



HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN UTRECHT-OOST

nieuw in de buurt!

Baanstraat 10 Utrecht

ICU biedt o.a.
– remedial teaching
– (vergoede) dyslexiebehandeling
– faalangst- en zelfbeeldtraining

praktijk-icu.nl

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 

Het wordt een middag met een bonte aan-
eenschakeling van oude en ook nooit ver-
toonde scenes van Van Kooten en De Bie. 
En ongetwijfeld ontlokt Van Dam aan De 
Vries de nodige anekdotes uit de jaren van 
intensieve samenwerking met het duo. 
Van 1966 tot 1998 schreven Kees van  

Kooten en Wim de Bie nationale televisie-
geschiedenis. Dit deden zij op een nooit 
eerder vertoonde, uniek humoristische 
wijze en in tientallen programmavormen. 
Door het spelen van een schier eindeloze 
reeks ‘vaderlandse standaardtypes’ hiel-
den zij onze samenleving een heilzame 

(lach)spiegel voor, waarin generatie na 
generatie zich herkende.  Ze waren soms 
hun tijd ver vooruit. Toen zij in 1981 de 
opkomst en ondergang van de Tegenpar-
tij op de VPRO-televisie brachten, konden 
zij niet vermoeden dat decennia later de 
politieke denkbeelden van de Haagse Vrije 
Jongens Jacobse en Van Es moeiteloos 
door te trekken waren naar het gedach-
tengoed van Pim Fortuyn en Geert Wil-
ders. Het in 1974 opgerichte Simplisties 
Verbond bevolkte een stoet van landge-
noten het satirische podium; o.a. mijnheer 
Foppe, het hoeksteengezin Cor, Cock en 
Ab van der Laak, burgemeester Van der 
Vaart en wethouder Hekking, moeder Car-
la en zoon Frank van Putten, ingenieur 
Walter de Rochebrune en de Vieze Man, 
de oudere jongeren Koos Koets en Robbie 
Kerkhof, de paniekerige bejaarde gebroe-
ders Gé en Arie Temmes en zelfbenoemde 
Keek op de Week-deskundigen als de Ne-
derlandicus dr. E.I. Kipping, Berendien uut 
Wisp, Prof. dr.ir. P. Akkermans en Oost-Eu-
ropadeskundige dr. Clavan. 
Uit deze  unieke erfenis van scherpe hu-
mor en satire heeft Martin de Vries het 
speciale programma ‘En wel hierom’ sa-
mengesteld, dat hij in het interview met 
Harry van Dam met plezier toelicht. Hu-
mor, verbluffende taalverrijking en frap-
pante actualiteit voor jong en oud!

EN WEL HIEROM: EEN MIDDAG 
OVER VAN KOOTEN EN DE BIE 

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

PODIUM OOST VIERT EERSTE LUSTRUM IN SEPTEMBER
In september bestaat Podium Oost al 
weer vijf jaar. We vinden dat de gewoon-
ste zaak van wereld, maar dat is het niet. 
Wekelijks stappen meer dan 1200 bezoe-
kers binnen. En steeds vaker voor allerlei 
activiteiten in het weekend. Er gaat bijna 
geen weekend voorbij zonder dat er iets 

bijzonders te beleven valt. Lezingen, try-
outs, debatten, dans-opvoeringen. En we 
zijn gestart met populaire en laagdrem-
pelige, wetenschappelijke lezingen. Ach-
tergrondkennis is niet nodig. Een serie die 
helemaal past bij het karakter van Podium 
Oost.

DAAROM IS RICHARD KRES  
VRIEND VAN PODIUM OOST

 

LEZING & DEBAT
 

CULINAIR 

CULTUUR 

MAART 2018

 ACTIVITEITEN
 

SENIORENINLOOP

INFORMATIE

IN  DIT  NUMMER

Oudwijkerdwarsstraat 148  •  3581 LJ Utrecht  •  T 030 258 19 94   
info@podiumoostutrecht.nl  •  www.podiumoostutrecht.nl

Zondag 15 april 
Tijd: 15:00 uur 
Toegang: 12,50

Ã Heel veel buurtbewoners bij het lijsttrekkersdebat onder leiding van politiek  
journalist Kees Boonman in Podium Oost op zondag 11 maart.

Noem hem gerust fanatiek als het om 
een schoner milieu gaat. Richard Kres 
(75) was er beroepsmatig mee bezig in 
alle uithoeken van de wereld. ‘Een beter 
milieu begint bij jezelf’ is ook privé zijn 
belangrijkste leefregel. Geen auto en 
geen vliegtuigvakanties. Liever met Car-
la op de fiets door het vlakke land van 
Oost Groningen.

Richard is geen geboren Utrecht-Ooster. 
Maar wel al ruim 40 jaar betrokken bij het 
wel en wee van de wijk. Eerst vanuit de 
Appelstraat, later de Aurorastraat en nu 
vanuit een monumentaal appartement in 
de Oudwijkerlaan.
In de jaren zeventig bracht hij de boom-
bezetters in Amelisweerd al eten en een 
jenevertje om warm te blijven. Tegen-
woordig maakt hij zich druk over de lucht-

kwaliteit in de stad. Samen met vrienden 
richtte hij ‘De kracht van Utrecht’ op. 
Stadsgenoten die zich zorgen maken over 
de verkeersontwikkelingen. Zoals de ver-
breding van Rijksweg 27 bij Amelisweerd.

SAMEN STERKER
Richard gelooft ook heilig in de gezamen-
lijke kracht van mensen. Die herkent hij 
ook bij Podium Oost. ‘Je moet niet achter-
over gaan zitten als de overheid zich te-
rugtrekt Dat heb ik nooit gedaan. Samen 
kom je er vaak sterker uit. Bij Podium Oost 
organiseren we elke week een wandel-
tocht. Met wijkgenoten kom ik op plekken 
waar ik in al die 40 jaar nog nooit ben ge-
weest. Podium Oost is daarbij een prach-
tige thuisbasis. Een plek waar wordt gedis-
cussieerd over de problemen in de wijk, 
maar waar je ook bij een etentje je kennis 
over andere landen kunt bijspijkeren.’

‘In Podium Oost bundelen wijkbewoners 
hun krachten. Daar moeten we heel zuinig 
op blijven. Voor mij reden genoeg om 
Vriend van Podium Oost te zijn.’

OOK 'VRIEND' WORDEN?
mail naar vriend@podiumoostutrecht.nl

Onder de titel ‘En wel hierom’ brengt Podium Oost het unieke en legendarisch duo 
Van Kooten en De Bie terug op het scherm. Op zondag 15 april gaat oud-journalist 
Harry van Dam, (Utrechts Nieuwsblad, AVRO, NOS) in gesprek met Martin de Vries, 
media-ondernemer en destijds de creatieve editor van het duo. Hij was verantwoor-
delijk voor de montage van hun programma’s. Hij is nog steeds betrokken bij pro-
jecten van de heren. 

Ons eerste lustrum verdient het dus om 
groots te worden gevierd. We werken er 
nu al hard aan om de bewoners van 
Utrecht-Oost in september een prettige 
verrassing bezorgen. Hoe dat kan je le-
zen in de volgende Podium Oostkrant of 
houd onze website in de gaten.
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN! 

Maandag en woensdag: van 
15.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag en vrijdag: van 10.00 
tot 12.00 uur 
 

Kom langs! 
 
 Oudwijkerdwarsstraat 148 
www.wijkinformatiepuntutrecht.nl 

 

• Wil je anders leren omgaan met stress en lastige gedachtes?
• Meer kunnen ontspannen en genieten?
• Leven in plaats van geleefd worden?

Volg een Mindfulness training bij Podium Oost of in Utrecht-West

06 - 21 34 78 07 - mindfulnessmoves@gmail.com - www.mindfulnessmoves.nl

	

WWW.KOOKOOVAJA .NL 

TAALCENTRUM 

 TAALLESSEN 
OP ALLE NIVEAU’S  

Nieuwgrieks • Frans 
Italiaans • Roemeens 

Spaans • Engels 

Steun

Podium Oost

Vriend worden
kan al voor 25
euro per jaar!

vrienden@podiumoostutrecht.nl

BLIJF NIEUWSGIERIG! 
Cisca Dresselhuys over ouder worden en zijn

Vanaf 2019 bestaat de helft van de Neder-
landse bevolking uit mensen ouder dan 50 
plus. En ze leven ook langer dan vroeger. 
De nieuwe generatie ouderen laat zich niet 
afschrijven of wegstoppen in een verzor-
gingshuis. Maar er wordt nog steeds ste-
reotypisch over ouderen gedacht. Ze hou-
den niet van verandering, zijn niet meer 
flexibel en veel ziek. Ouderen worden 
maatschappelijk als een lastenpost gezien; 
wat kost die vergrijzing ons wel niet...?

Cisca Dresselhuys draagt met verve uit dat 
je eigen positieve houding en een andere 

houding van de buitenwereld ten opzich-
te van oud zijn je zelfbeeld, zelfwaardering 
en positie in de maatschappij positief be-
palen. 

Je wordt op een goede manier oud door:
• regie over je eigen leven houden
• een gevoel van verbondenheid met  

anderen en de wereld om je heen be-
houden.

Zondag 27 mei
Tijd 16.00 uur
Toegang € 5,- 

De Joods-Duitse kunstenares Charlotte 
Salomon (1917-1943) maakte een impo-
sant en allesomvattend kunstwerk, met 
als titel 'Leben? oder Theater?' Door haar 
volledige en roerige familiegeschiedenis 
letterlijk op te tekenen trachtte zij de dood 
op een afstand te houden. Tot maart 2018 
exposeert het Joods Historisch Museum 
in Amsterdam haar werk.
Marian van Caspel is kunsthistorica. In 1988 

WERELDKEUKEN JOODS  
Heerlijke gerechten uit de Joodse keu-
ken staan op vrijdag 18 mei op het menu 
tijdens de Wereldkeuken. Aansluitend 
aan het diner wordt er om 21.00 uur een 
film vertoond.

Bij het ter perse gaan van deze krant was 
de titel van de film nog niet bekend. Kijk 
voor actuele informatie op onze website: 
www.podiumoostutrecht.nl

Aanmelden voor het diner en de film kan 
tot vrijdag 18 mei om 12.00 uur

Telefoon: 030-2581994
e-mail: info@podiumoostutrecht.nl 
U kunt ook naar de film als u niet komt eten.  

Vrijdag 18 mei
Diner: 19.00 uur
Kosten diner: €10,- met U pas € 8,-

Film: 21.00 uur
Kosten film: € 3,- 

Wereldkeuken Bulgarije
Vrijdag 15 juni

CHARLOTTE SALOMON 
DOOR MARIAN VAN CASPEL

Podium Oost heeft een nieuwe piano no-
dig en daarom organiseren we op zondag 
13 mei een pianomarathon en schilderij-
veiling. Vanaf 13.00 uur zijn verschillende 
pianisten te beluisteren en de bezoekers 
mogen zelf de pianotoetsen ook beroeren! 
Schilderijen van kunstenaar Mehrnaz Sa-
lehi komen onder de hamer onder leiding 
van de voorzitter van Podium Oost, Hans 
Elsendoorn.  De schilderijen zijn op 12 mei 
te bekijken bij Podium Oost.
De opbrengst van deze middag wordt ge-
bruikt om een nieuwe piano te kopen.

Zondag 13 mei
Tijd: 13.00 uur
Toegang: Gratis
Voor deelname aan de pianomarathon 
wordt een bijdrage verwacht.

PIANOMARATHON

DUO PARDIS SPEELT: ‘STRAKS 
ZINGT DE NACHTEGAAL’

Duo PARDIS speelt: straks zingt de 
nachtegaal. Pardis bestaat uit Mehrnaz 
Salehi (zang) en Bam Commijs (piano).  
Samen componeren ze oosterse me-
lodieën in modern-klassieke toonzet-
ting voorzien van poëtische teksten in 
het Perzisch. 

Zaterdag 26 mei  
19.30 ‒ 21.30 uur 
Toegang: € 7,50

WERELDKEUKEN

CULTUUR
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LEZING & DEBAT

Ouderen moeten hun plaats in de maatschappij terug eisen. Daarover vertelt Ciska 
Dresselhuys , voormalig hoofdredacteur van Opzij op zondag 27 mei. Zij gaat over 
het onderwerp ook graag in discussie met de aanwezigen. 

LEZING & DEBAT

was zij medeoprichter van de Kunsthisto-
rische Leergangen Utrecht. Vanuit haar be-
drijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 
2011, geeft zij lezingen en cursussen over 
oude, moderne en hedendaagse kunst.

Zondag 29 april
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

LEZING & DEBAT

Kunst is een belangrijk middel om een 
politieke boodschap over te brengen. Tij-
dens WO II gebruikt de bezetter kunst en 
kultuur om de Nederlandse bevolking te 
doordringen van het Nationaalsocialis-
tisch gedachtengoed. Op 27 november 
1940 wordt daarom het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten opge-
richt. Doel; Nederlanders opvoeden naar 
de Nationaalsocialistische denkbeelden 
over Volksch bewustzijn.

Op 25 november 1941, moeten kunste-
naars zich verplicht aansluiten bij de Kul-
tuurkamer en moeten musea de kunst van 
Joodse kunstenaars, en socialistische of 
communistische kunst verwijderen.
Een kunstwerk? Dat moet figuratief zijn, 
realistisch liefst, zoals ‘het doordringend 
portret, het verstilde stilleven, het land-
schap met sfeer‘, vindt Tobie Goede-
waagen, hoofd van het Departement en 
verantwoordelijke voor de Kultuurkamer.

Filmprogramma De Bezetting
Het programma staat vanaf 
half april op de website
Vrijdag 4 mei
Tijd: vanaf 14.00 uur
Toegang: Gratis 

DE KRACHT VAN KUNST

CULTUUR

Na de Dodenherdenking op 4 mei bent u 
welkom in Podium Oost bij een inleiding 
op de geschiedenis van de Kultuurkamer 
en de aangesloten kunstenaars door Mij-
nie Borghstijn. David Keuning, auteur van 
het boek  ‘de Bouwkunst en de nieuwe 
orde van 1940-1945‘ geeft een lezing en 
Boris van de Wijngaard draagt verzetspo-
ezie en propagandaverzen voor (o.v.b.).

Eddy de Jongh, emeritus hoogleraar 
Kunstgeschiedenis (iconologie en kunst-
theorie) geeft een lezing over Eigen en 
Vreemd in de Nederlandse Kunst. “De fi-
guur Rembrandt is in de oorlogsjaren in 
het nationaal-socialistisch gelid gezet. Ge-
huldigd als een op en top Arier” (uit de 
lezing voor het Verzetsmuseum door Eddy 
de Jongh).

Vrijdag 4 mei 
Tijd: 20.30 ‒ 22.00 uur
Toegang: Gratis



WAT OOST WEET 
Onder deze noemer worden bij Podium Oost in 2018 zondagmiddagbijeenkomsten georganiseerd over actuele  
onderwerpen. Onderwerpen die spelen in Utrecht Oost of die aanspreken doordat ze in het nieuws zijn. Onderwerpen 
dus voor een breed publiek, waarbij de wetenschap ons helpt om die beter te begrijpen. Interessant voor iedereen:  
bewoners, wetenschappers en andere belangstellenden. De eerste bijeenkomst is op zondag 25 maart.

Ruimte huren
bĳ Podium Oost?

voor al uw cursussen,
workshops, lezingen,
dans, theater en meer

www.podiumoostutrecht.nl
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Steeds vaker worden oude zaken opgelost 
door nieuwe technieken. Op zondag 10 
juni bespreekt: ‘Wat Oost Weet’ wat er zoal 
bij deze nieuwe technieken komt kijken. 
We beginnen met de zg.‘Marsdijk moord’, 
die Oudwijk  in 1986 deed opschrikken en 
pas 20 jaar later werd opgelost door 
DNA-analyse. Sprekers zijn o.a. Officier van 
Justitie mevrouw Hester de Koning en ie-
mand van de Utrechtse Politie. 

Mevrouw de Koning lostte samen met de 
Utrechtse Politie deze misdaad op. Het 
University College Utrecht gaat in op de 
DNA analyse en verwantschapsonder-
zoek. Vragen die aan de orde komen zijn: 
Wat waren de problemen toen? Wat is er 
verbeterd? Hoe worden cold cases nu ge-
selecteerd en aangepakt? Dat alles be-
spreken we bij Podium Oost.

Zondag 10 juni 
Tijd: 15:00 uur 
Toegang: € 5,-

Opera/operette- estafette door Arti Vo-
caal. Bekende melodieën en meezingers. 
In scene, met kostuums en piano. Neder-
landse spreekteksten en spreekstalmees-
ter. Voor alle leeftijden, voor operabegin-
ners en voor liefhebbers van heerlijke 
melodiën. Het publiek kan sommige lie-
deren meezingen, zoals Toreador, Brüder-
lein en Libiamo.
Arti Vocaal verenigt (semi-) professionele 
zangers voor dit prachtige programma. 
Elk half jaar komen zij in wisselende sa-
menstelling naar Podium Oost, waar zij 
vorige herfst de klucht Le Nozze di Figaro 
van Mozart opvoerden. Een gevarieerd 
programma geschikt voor het hele gezin.

Zondag 22 april
Tijd: 15.00 uur  
Toegang: € 12,50  Kinderen gratis

CARMEN EN CSÁRDÁS 

OUDE ZAKEN, NIEUWE METHODEN:  

UITKNIPPER 
WEEKENDACTIVITEITEN
MAART

APRIL

MEI

JUNI

Onderwerp van gesprek is de ruim 160 jaar 
oude Rode Beuk bij het Rosarium. Omringd 
met veel zorg en aandacht, veelvuldig in 
het nieuws en met een eigen boek en fa-
cebookpagina! Wijkbewoner Rudo den 
Hartog neemt ons mee in het rijke verleden 
van boom en buurt. Hoogleraar Francine 
Govers wijdt ons in in de wondere wereld 
van de schimmels en vooral die ene die 
onze boom teistert. Dagvoorzitter Wieke 

LEZING & DEBAT
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Zondag 18 maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

Zondag 25 maart
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,-
Kaartverkoop vanaf 14.30 uur

Zondag 8 april
15:00 uur
Toegang: € 5,-

Zondag 15 april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 12,50

Zondag 22 april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 12,50

Zondag 29 april 
Tijd: 13.30 uur
Toegang: Gratis

Zondag 29 april
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

Vrijdag 4 mei 
Tijd: 14.00 uur
Toegang: Gratis

Vrijdag 4 mei 
Tijd: 20.30 uur
Toegang: Gratis

Zondag 13 mei
Tijd: 13.00 uur
Toegang: Gratis
Deelname pianomarathon:  
eigen bijdrage

Vrijdag 18 mei 
19.00 uur
Kosten eten € 10,- (U-Pas € 8,-)
Film: € 3,-

Zaterdag 26 mei  
Tijd: 19.30 uur 
Toegang: €7,50

Zondag 27 mei
Tijd 16.00 uur
Toegang € 5,-

Zondag 3 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,- 
Kinderen gratis

Zondag 10 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,-

Vrijdag 15 juni 
Tijd: 19.00 uur
Kosten eten € 10,- (U-Pas € 8,-)
Film: € 3,-

Zondag 17 juni 
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

Vrijdag 22 juni
Tijd: 20.00 uur (o.v.b.)
Toegang: € 10,-

Literaire Salon A.M. Schuurman

Wat Oost Weet: De Rode Beuk 

Roodkapje: meer dan een sprookje 

En wel hierom... Multimediale  
voorstelling over Van Kooten en De Bie

Carmen en Csárdás door Arti Vocaal

Opening expositie Grietje van Ginneken 
en Floribert Kadima Moussa

Lezing over Charlotte Salomons

WO II programma
Filmprogramma over de bezetting
Vanaf half april staat op de website welke 
films we draaien

Lezing over de Geschiedenis van de  
Kultuurkamer

Pianomarathon en veiling schilderijen

Wereldkeuken Joods

DUO Pardis

Cisca Dresselhuys over ouder worden  
en zijn

El Periquin Flamenco Trio & Conchita en 
Falu de Galvan  

Wat Oost Weet: Een cold case in Utrecht

Wereldkeuken Bulgarije + film

Lezing Stadsgeschiedenis  & wandeling

Tango evenement i.s.m. Anna Rosa

Eefting en de studenten van het University 
College zorgen voor genoeg gesprekstof 
om tijdens een drankje na te praten.
Nieuwsgierig? Of heeft u zelf vragen? Kom 
dan naar Podium Oost op zondag 25 
maart! 

Zondag 25 maart 
Tijd: 15:00 uur
Entree: € 5,- 

HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN 
DE RODE BEUK BIJ HET ROSARIUM

Grietje van Ginneken en Floribert Kadima 
Moussa maken samen kunst; etsen en 
prachtige lino's met vrolijke kleuren en 
teksten. Zij, kunstenares en geboren in 
Brabant. Hij, vluchteling en afkomstig uit 
Congo, leerden elkaar kennen via het 'ma-
tjesproject' van de Noodopvang Dakloze 
Vreemdelingen in Utrecht. Grietje werkt 
daar bij het wekelijkse spreekuur en stimu-
leerde Floribert om iets te doen met de 
verhalen uit zijn land. Bezig zijn met kunst 
maakt dat hij de onzekerheid over zijn toe-
komst voor even kan vergeten. Het is nog 
onzeker of Floribert een verblijfsvergun-
ning krijgt. De Noodopvang biedt in de 
tussentijd bed, bad, brood en begeleiding. 
Het resultaat van de samenwerking tussen 
Grietje en Floribert is te zien op de expo-
sitie met de toepasselijke naam 'De kracht 
van kunst.' Een kaartenmapje van het werk 
is te koop bij Podium Oost. De voorzitter 
van de Stichting Noodopvang Dakloze 
Vreemdelingen Utrecht, Henk Brandt, 
opent de expositie.

DE KRACHT VAN KUNST

CULTUURCULTUUR

EEN COLD CASE 
IN UTRECHT

arti Vocaal presenteert:

Opening: Zondag 29 april 
Tijd: 13.30 uur
Toegang: Gratis

EXPOSITIE GRIETJE VAN GINNEKEN 
EN FLORIBERT KADIMA

Programma onder voorbehoud.
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ACTIVITEITEN SENIORENINLOOP MAART T/M JUL 2018
Opgeven per week voor 10.30 uur bij info@ podiumoostutrecht.nl of 030-2581994. 

ACTIVITEITEN PROGRAMMA MAART T/M MEI 2018
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie zie onze website

MAART

22 maart
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

29 maart
13.00 - 15.00 uur   Youtube filmpjes en Bingo

APRIL

5 april
13.00 - 15.00 uur  spelletjes met Frank Leenders

12 april
13.00 - 15.00 uur  Zin In

19 april
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

26 april
13.00 - 15.00 uur  Youtube filmpjes

MEI

3 mei
13.00 - 15.00 uur  spelletjes met Frank Leenders

10 mei  Geen senioren inloop 
vanwege Hemelvaart

17 mei
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

24 mei
13.00 - 15.00 uur  YouTube Filmpjes

31 mei
13.00 - 15.00 uur  Kunstgeschiedenis door 

Lienke

JUNI

7 juni
13.00 - 15.00 uur  spelletjes met Frank Leenders

14 juni
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

21 juni
13.00 - 15.00 uur  Sjoelen

28 juni
13.00 - 15.00 uur  Youtube filmpjes

JULI

5 juli
13.00 - 15.00 uur  Spelletjes met Frank Leenders

Elke werkdag zijn de weggeeftafel en open 
inloop van 9.00-17.00 uur open!

MAANDAG

09.30-11.30  Arabische les (vrouwen)
10.00-11.00  Mensendieck
11.15-12.15  Afrikaanse en Braziliaanse dans 

NIEUW 
12.00-21.30  deMuziekFabriek
13.00-16.00  Klaverjassen
14.00-16.00  Iedereen kan zingen 
14.30-16.30  Aquarelleren voor volwassenen
15.00-17.00  Wijk informatie punt
15.30-18.30  Dansclub Oost
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
17.30-19.00  Samen eten (4e maandag van de 

maand)
19.30-23.00  Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15  Swing In Utrecht

DINSDAG

09.00-11.00  Stilstaan bij bewegen NIEUW
10.00-12.00  Wijk informatie punt
10.00-11.30  Nederlandse les (conversatie)
10.00-12.00  Zorgdialoog (1 keer in de 2 

maanden )
10.00-16.00  Inloop Odensehuis Andante
14.00-16.15  Atacoyo (2 lessen)
14.00-20.00  deMuziekFabriek
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
18.30-19.30  Mindful Yoga in de buurt
19.00-20.30  Nederlandse taalles
19:30-22.00  Positief door de overgang NIEUW 

vanaf 3 APRIL
19.30-22.00  Mindfulness Training 

(Mindfulness Moves)

WOENSDAG

09.00-22.00  deMuziekFabriek
09.15-10.15  Mensendieck
09.30-11.00  Wandelen in Oost
09.30-13.00  Speel-o-theek
10.00-16.00  Inloop Odensehuis Andante
10.30-11.30  Afrikaanse en Braziliaanse dans 
12.15-13.45  Vallen verleden tijd

14.00-16.00  Dansclub Oost
15.00-17.00  Wijk informatie punt
15.00-17.00  Young Engineers NIEUW vanaf  

7 maart
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
18.40-19.50  Lucky Yoga (Power Yoga)
19.15-20.30  Yoga Critical Alignment
19.30-21.00  Sahaja Yoga meditatie
20.00-21.00  Zumba

DONDERDAG

09.00-11.30  Spaanse les (2 lessen)
10.00-15.00  Senioreninloop
10.00-12.00  Schaken
10.00-11.00  Bewegen met de fysio voor 

senioren
10.00-10.45  deMuziekfabriek & Odensehuis 

Andante: muziek op schoot met 
opa en oma

12.00-13.00  Lunch
13.00-15.00  Computercafé
13.30-14.30  T”ai Chi
14.00-20.00  deMuziekFabriek
15.30-19.30  Dansclub Oost
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
18.00-19.30  Samen Eten (2e donderdag van 

de maand)
20.00-21.30  Afrikaanse en Braziliaanse dans
20.00-22.00  Zingen is plezier

VRIJDAG

08.45-09.45  Mindful Yoga in de buurt
09.00-11.00  Wijk informatie punt
09.00-12.00  deMuziekfabriek
09.30-10.30  inloopspreekuur wijkagenten  

(1e vrijdag in de maand)
10.00-12.00  Computercursus
10.00-16.00  Inloop Odensehuis Andante
10.15-12.30  Atacoyo (2 lessen)
14.00-16.00  Granny’s Finest
16.00-18.00  deMuziekfabriek
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
19.00-21.30  Wereldkeuken (3e vrijdag van  

de maand)
19.30-22.00  Tango Anna Rosa

ROODKAPJE…  
MEER DAN EEN SPROOKJE

RENGER DE BRUIN 
DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD

NIEUWE VORMGEVING

3-GANGEN DINER  
IN HUISELIJKE SFEER 
U kunt twee keer per maand mee-eten 
met Samen Eten. Elke tweede donderdag 
van de maand en elke vierde maandag 
van de maand serveren wij een 3-gangen 
menu in gezellige, huiselijke sfeer. 
Vanaf een uur of 17.00 kunt u binnenlo-
pen en een drankje bestellen. 
Op maandag serveren we het eten rond 
17.30 uur het eten geserveerd en op don-
derdag om 18.00 uur. 

Kosten: € 6,- met U-pas € 3,50 
Aanmelden kan via 030 2581994 of 
info@podiumoostutrecht.nl. 
Aanmelden kan tot 12 uur ’s middags 
op de dag zelf.

‘Er was eens een meisje met een 
rood kapje. Ze wilde haar groot-
moeder gaan bezoeken…

Zo begint het oeroude sprookje. Eeuwen-
lang noemen we haar bij ons Roodkapje, 
in Engeland Little Red Riding Hood en in 
Duitsland Rotkaeppchen… Maar ze leeft 
ook in Turkije en China.
Waar komt ze vandaan? Is ze via de zijde-
route vanuit China naar Europa gereisd? 
Of andersom? Is ze afkomstig uit het 
sprookje ‘De wolf en de kinderen’ dat 
tweeduizend jaar geleden al verteld werd 
in het Midden-Oosten? En de talrijke ver-
sies in Afrika waar komen die dan van-
daan? Is het thema zo diepgeworteld, dat 
er onafhankelijk van elkaar allerlei culturen 
hun eigen Roodkapje tot leven brachten?

SOCIAL MEDIA
En nu treffen we haar aan op Facebook 
en Youtube. En de wolf? Ook die laat zich 
zien op sociale media. Jacqueline Broeyer 
neemt ons mee op die spannende cul-
tuurhistorische zoektocht. Jan Duindam 
verleent met zijn muzikale bijdrage 
kracht en fantasie aan de middag.

NEDERLANDS VOOR 
ANDERSTALIGEN
Podium Oost biedt cursussen Nederlands 
voor anderstaligen! De cursus wordt ge-
geven op dinsdagochtend tussen 10:00 
en 11:30 uur en dinsdag- en woensdag-
avond tussen 19:00 en 20:30. In elke 
groep is plaats voor tien deelnemers. Er 
wordt zoveel mogelijk rekening gehou-
den met het niveau en de behoeften van 
de individuele cursist. De cursussen wor-
den opgedeeld in modulen van zes we-
ken en gegeven door vrijwilligers met 
gedegen onderwijservaring. 

Kosten voor 10 lessen zijn 
€ 50,- per persoon
Aanmelden en informatie: 
info@podiumoostutrecht.

SAMEN ETEN

COLOFON
De Podium Oost krant verschijnt als 
los katern in de Oostkrant.

Redactie
Andy Wernsen, Fieke Ververgaert, 
Hans Elsendoorn, Marijke Vreeburg, 
Mijnie Borghstijn, Myra van der Velde, 
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Vormgeving
 Michelangela, Utrecht

Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
358 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl 

Deze pagina’s zijn mede mogelijk  
gemaakt door het Wijkbureau 
Utrecht-Oost.

Vorig jaar begonnen we met de Podi-
um Oostkrant, die als bijlage bij de 
Oostkrant wordt verspreid. Dit was 
voor logische stap in de verdere pro-
fessionalisering van Podium Oost. 

Die samenwerking bevalt ons erg goed 
en nu maken we samen een volgende 
stap om de kranten nog beter te maken. 
Dat betekent dat Podium Oostkrant er 
nu iets anders uitziet dan vorig jaar. De 
opmaak is frisser en overzichtelijker ge-

IEDERE DONDERDAG
VAN 10.00 - 15:00 UUR: 

Vanaf 10.00 uur Inloop + koffie
10.00 - 12.00 uur Schaken met Frans
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym (gratis)
12.00 - 13.00 uur Gezamenlijke lunch
13.00 - 15.00 uur  Computer-inloop 

Onbeperkt koffie en thee € 1,50, lunch € 2,00

TAALLESSEN

De geschiedenis van de stad Utrecht be-
gint al ver voor de jaartelling. En vanaf de 
jaartelling woonden de Romeinen hier, 
op een plek die ze Trajectum noemden 
en waarvan bij opgravingen al veel spo-
ren zijn terug gevonden. De geschiedenis 
van de stad is niet alleen daarom boei-
end, dat is het vooral ook door de ver-
schillende bevolkingsgroepen die in 
Utrecht gewoond hebben. 
Renger de Bruin, historicus, was jaren-
lang conservator stadsgeschiedenis van 

De nadruk ligt vooral op hoe Roodkapje 
in de Europese literatuur en cultuur 
wordt gepresenteerd.

‘…en ze leefden nog lang en gelukkig’.

Zondag 8 april
Tijd: 15:00 uur
Entree: € 5,-

het Centraal Museum. Hij is mede -au-
teur van het boek “ Utrechts verleden in 
vogelvlucht “ dat eind vorig jaar ver-
scheen. In een lezing van een klein uur 
vertelt Renger de Bruin over de meest in 
het oog springende gebeurtenissen uit 
de lange en boeiende geschiedenis van 
Utrecht.

Zondag 17 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,-

worden. Bovenaan de voorpagina staan 
icoontjes in verschillende kleuren. De 
kleuren staan voor verschillende the-
ma’. Elk artikel krijgt de kleur van het 
thema waar het over gaat. De icoontjes 
staan in de Uitknipper op pagina 3 bij 
de verschillende activiteiten die wij or-
ganiseren. Zo is in één oogopslag dui-
delijk wat ons aanbod is. 

Wij zijn trots op dit nieuwe, frisse ge-
zicht.

MUZIKALE VERTELLING

LEZING & DEBAT


