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“

Over de muur
klauteren ze in
elkaars tuin

D E KRANT V O O R ALLE M ENSEN IN U TRE C H T - O O ST

“

vrijwilligerswerk in Oost

Maart 2013

Sport in Oost

Haak aan en vier
de Vrede van Utrecht

Een vlammende week in Oost

Dit jaar viert de stad het 300 jarig bestaan van de Vrede van Utrecht. De
Utrechtse wijken staan centraal tijdens het midzomernachtweekend. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Laat u Oost ook schitteren?

Foto Rob Gommans Foto’s Miranda Leijstra

van de eigen wedstrijden nog met
pendelbussen naar andere wedstrijden toe.

Toernooidirecteur Pieter van den Hoogenband naast de EYOF mascotte.

Van 15 tot en met 19 juli wordt het European Youth Olympic Festival
(EYOF) in Utrecht gehouden. Dit olympische sportevenement bereidt
de sporters voor op het echte vierjaarlijkse evenement. Wist u al dat
Utrecht-Oost een echt olympisch dorp krijgt, en dan niet één maar twee?
Annemarie Reinders
Marislaan

Er komen zo’n 2700 jonge sporters
en 1000 begeleiders uit 49 landen
naar Utrecht. Ze zullen in negen
sporten hun krachten met elkaar
meten: atletiek, basketball, handbal,
judo, tennis, turnen, volleybal, wielrennen en zwemmen. De olympische dorpen worden op het Utrecht
University College en het Utrecht
Science Park (De Uithof ) ingericht.
Het opvallendst aan de Utrechtse

spelen is dat het zo kleinschalig
is. De vorige editie was twee jaar
geleden in Trabzon, Turkije. Soms
moesten de sporters tachtig kilometer reizen van het olympisch dorp
naar het sportcentrum. Zo niet in
Utrecht. Vier van de zeven sportlocaties zijn in Utrecht-Oost en de
andere drie zijn goed met het openbaar vervoer of per fiets bereikbaar
(Jaarbeurs, Het Lint in Leidsche Rijn
en Tennispark Den Hommel). Dat is
ook voor de sporters en begeleiders
heel prettig: zo kunnen ze na afloop

De Openingsceremonie in Stadion Galgenwaard kent een officieel protocol. Zo wordt
de olympische vlam ontstoken, de olympische vlag gehesen en de sporters van alle
landen lopen mee met de vlaggenparade. Mogelijke vlaggendragers zijn de winnaars
van de Achmea High Five Challenge Sportdagen. De sluitingsceremonie is op het
centrale plein van het University College.
De toegangsprijzen van alle sportonderdelen van deze EYOF zullen laag zijn, zodat
vooral gezinnen alle activiteiten kunnen bezoeken. Een evenement voor kinderen die
zo ervaren dat sport plezier, gezondheid en vriendschap oplevert.
www.utrecht2013.com

Lydia Paauw-Fikkert
Kerkdwarsstraat

Op 11 april 1713 tekenen Europese
diplomaten de Vrede van Utrecht.
Het verdrag maakt een einde aan
twee eeuwen oorlog. Het is een
unieke gebeurtenis: tot die tijd kwam
vrede vooral op het slagveld tot stand.

Medailles en suikerspinnen
Al met al betekent dit dat het een
extra drukke week wordt voor Oost.
Op vrijdag 12 juli start het Maliebaanfestival, met de Piekenkermis,
op zondag 14 juli is de openingsceremonie van de Jeugd Olympische
Spelen in Stadion Galgenwaard en
aansluitend tijdens de weekdagen
de diverse sportwedstrijden. Middelbare scholieren hebben al vakantie
in deze week. Een mooi moment om
leeftijdgenoten aan te moedigen en
elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld op
de kermis. Het is nu nog niet bekend
of, en welke Utrechtse sporters deelnemen. De namen worden in mei
bekend gemaakt.

Midzomerwijkenweekend
Op 21, 22 en 23 juni vieren alle
Utrechtse wijken de Vrede. Dit wijkenweekend begint op vrijdag: “Vanuit
vier windstreken trekken muzikale en
beeldende parades naar het Lucas Bolwerk. Daar maken de paradegangers
gezamenlijk eten en muziek”, vertelt
Pieternel Linssen, cultuurmakelaar
van stichting Cultuur in Oost. Deze
stichting organiseert de optocht voor
Oost. “Verpleeghuis Swellengrebel,
diverse scholen, activiteitencentrum
De Wilg en De Wijde Doelen, koren,
muzikanten en wijkbewoners doen
mee aan de parade”, aldus Linssen.

Warmlopen voor sport
Als een soort voorproefje op de
EYOF, wordt van 10 t/m 21 juni de
Achmea High Five Challenge Sportdagen gehouden. Dit evenement is al
helemaal volgeboekt! Check de agenda
op pagina 4 voor meer informatie.

Een Mobiele Oase
Het verpleeghuis Swellengrebel op
de Burgemeester Fockema Andreae-
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Het Swellengrebel laat geen steek
vallen
Sinds 4 maart werken bewoners,
vrijwilligers en buurtgenoten iedere
maandag van 13:30 tot 15:30 uur
in Swellengrebel aan de ‘Mobiele
Oase’. In juni breien ze er letterlijk en
figuurlijk een punt aan. Iedereen is
van harte welkom om een bijdrage
te leveren! Haakt u (breiend) aan of
heeft u nog wat wol thuis liggen?
Het Swellengrebel kan uw hulp goed
gebruiken! Neem contact op met
Pieternel Linssen (06-2340 7261 of
mail@cultuurinoost.nl).

Oost mag het weten!
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laan krijgt in de parade een eigen
gezicht via kunstenares Elaine Vis.
“Ouderen kunnen bij uitstek het begrip vrede op waarde schatten”, aldus
Vis. Ze ontwerpt speciaal voor deze
gelegenheid een ‘Mobiele Oase’:
gebreide en gehaakte uitvergrote
kamerplanten op scootmobielen en
rolstoelen. “De historische functie
van Oost als groentetuin, de liefde
van ouderen voor hun vensterbank,
de kennis van handwerk en de symboolwaarde van planten (vergankelijkheid) komen zo samen.”

sportLOCATIES IN Utrecht-Oost
1 Sportcentrum Galgenwaard - Turnen
2 Sportcentrum Olympos - Basketball
3 Zwembad De Krommerijn
4 Atletiekbaan Maarschalkerweerd
5 Olympisch Dorp I
Utrecht Science Park (De Uithof)
6 Olympisch Dorp II
University College Utrecht

Het is nog niet zover, maar de voorbereidingen zijn wel al in volle gang: het
European Youth Olympic Festival wordt
deze zomer in Utrecht gehouden.
De strijd om de medailles vindt grotendeels in Utrecht-Oost plaats. En de jonge
Olympiërs slapen ook in dit deel van
Utrecht. Verder vieren we bijna Pasen.
In de Aloysiuskerk wordt de Matthäus
Passion opgevoerd.
Lees, reageer of geef uw ongezouten
mening. We horen het graag van de
mensen uit Oost! redactie@oostkrant.com
Kijk ook op onze vernieuwde website
www.oostkrant.com

Flexibele kinderopvang
is altijd goedkoper!

ADVOCATEN MEDIATORS FISCAAL ADVIES
Burg. Reigerstraat 77 Utrecht
030 233 34 15
www.vandenbrinkenluttikhuis.nl
Vr i e n d j e s - K o n i n g s w e g 2 2 6 U t r e c h t - 0 3 0 - 2 5 1 3 3 7 9

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

Het woord is aan
Jeroen Hermkens

OUDWIJK, DE MOOISTE WIJK
Foto Arthur Martin

In de ochtend slaat mijn wijkje in
Oost, open als de ogen van mijn kat,
loom en blij tegelijk. Auto’s komen tot leven.
Vrouwen zoeken hun kinderen bij elkaar
Ik borstel mijn haar en denk, Oudwijk!
mijn wijk, is de mooiste wijk,

Michiel

Ook op die van de bomen en de mensen in Oudwijk?
Ja ! God, maakte namelijk deze aarde, maakte de ziel van alles
Maakte deze wijk, met ons erbij. Als iedereen dit zou weten
bleef daar geen plekje vrij, voor u, voor jou en voor mij.
Marlies Souren

Vrijwilligerswerk in Oost

Bienvenu à
l’Alliance Française!
“In deze tijd hebben Engels en Amerikaans een veel grotere invloed
dan Frans”, aldus Ben van Velzen, voorzitter van de Alliance Française
afdeling Utrecht, “Frankrijk is wel een buurland van ons én een geliefd
vakantieland. Mensen hebben contact met Fransen op allerlei manieren:
een vakantiehuisje, vakantieliefde. Om die reden, maar ook gewoon uit
liefhebberij, volgen mensen bij ons een cursus Frans.”

Love for learning:
The International
School in Utrecht-Oost

Anne Begheyn
Stolberglaan

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium
aan de Ina Boudier Bakkerlaan biedt
’s avonds ruimte voor de taalcursussen. “Mensen kunnen op elk niveau
instappen.” De culturele avonden
en ateliers worden op verschillende

Foto’s Iemy Bulthuis

Ons huis staat aan de rand van UtrechtOost. Aan de overkant de sterrenwacht.
In de winter zie ik door de kale bomen
de Dom. In de zomer zie ik niks, lijk ik
in een bos te wonen.
Tien jaar geleden wilde mijn vrouw weg
uit de Vogelenbuurt. Met een kind wilde
ze meer tuin en eigenlijk helemaal de
stad uit. Naar een dorp, ik verafschuwde het idee. Zij elke dag naar de stad
voor haar werk en ik als stadsschilder
in het weiland. Ik zag het einde van
mijn carrière naderen. Het compromis
werd Utrecht-Oost met een diepe tuin.
Daarin een kastanjeboom van 160 jaar
oud. Al tien jaar lever ik een gevecht
met de kastanjemineermot om de
boom te behouden. Uitdunnen door
een boomexpert. Voor kapitalen aan
meststoffen in de grond. In de boom
hangen lokkastjes met de geur van de
vrouwtjesmot. De mannetjes komen
daar massaal op af, een oud verhaal,
en verdrinken in het kastje.
Dit deel van de stad is als een dorp.
Tussen het spoor en de Singel. Op het
eerste buurtfeest leert onze dochter
een buurmeisje kennen met wie ze
nog steeds dik bevriend is. Over de
tuinmuur klauteren ze in elkaars tuin.
In de eerste zomer, moe van de hele
dag achter de schildersezel staan, klim
ik regelmatig achter haar aan en drink
een glas met Michiel, de buurman. Na
een paar maanden kom ik er achter dat
hij met zijn werk als architect is gestopt
omdat hij lijdt aan een ernstige ziekte.
Hij wilde dat geen rol laten spelen in
onze gesprekken over kunst en architectuur. Maar na verloop van tijd zag ik
aan zijn gezicht dat het niet goed ging.
Hij werd opgenomen in het Diak, om
de hoek. Als ik daar op bezoek ging,
zaten er altijd bekenden uit de buurt.
Het ging helemaal fout. De ziekte trok
als een orkaan door hem heen. Hij
werd nog terug naar zijn huis gebracht.
Onze dochters speelden rond zijn bed.
De uitvaart in de St. Aloysiuskerk werd
geleid door de priester uit de Van Oldenbarneveltstraat. In de Oosterstraat
vonden we een jonge vrouw die prachtig Bach kon spelen. De hele buurt liep
achter de kist aan. Over de Rembrandtkade naar het Wilhelminapark. Over de
Koningslaan, langs het Rosarium naar
Sint Barbara. Daar vlakbij de graven
van de zigeuners en de kinderen, daar
in Utrecht-Oost ligt Michiel.

Stad is dichtbij, maar hier in deze
wijk hangt nog de geur van de wei.
In het weekend gaan we zondagsdronken,
“aangekleed”, op de Grachten pronken

We flaneren tot de oude toren ons de tijd laat horen.
Snel een terrasje en olijven pakken op het Domplein,
dat heet het Utrechtse Stadshart te zijn, daar denk ik na twee
wijntjes, aan de ziel, zo rijk, dat hij op alle vormen lijkt.

Beeldend Kunstenaar Jeroen Hermkens
maakt schilderijen en litho’s van steden
over de hele wereld. Zijn werk is regelmatig te zien in binnen- en buitenland.
Hier is hij vooral bekend van zijn Utrechtse
stadsgezichten. In 1996 kreeg Hermkens
voor zijn litho’s de Nederlandse Grafiekprijs en in 2006 werd hij verkozen tot
Kunstenaar van het Jaar in Nederland.

plaatsen in Utrecht gegeven. “Het
is vaak een principiële kwestie of
we bij deze bijeenkomsten Frans
of Nederlands spreken. Enerzijds
wil je dat de cursisten Frans leren,
anderzijds moet het wel te volgen zijn
voor iedereen! Meestal vinden we
hierin wel een goede middenweg.”
De vereniging verwelkomt nieuwe
leden van harte. “Juist in deze tijd
willen we ook jonge mensen enthousiast maken voor de Franse taal
en cultuur. Wij willen dat het Frans
behouden blijft en niet in alles overschaduwd wordt door Engels!”
De leden van de Alliance bereiden een
smakelijke Franse maaltijd

De Alliance Française is een wereldwijde organisatie ten behoeve van de verspreiding van de Franse taal en cultuur die haar basis heeft in Parijs. In Nederland zijn
32 afdelingen. De Alliance biedt veel mogelijkheden voor haar leden en organiseert
activiteiten voor iedereen die interesse heeft in alles wat Frans is: culturele avonden
over kunst en muziek, ateliers waarbij leden koken of een film kijken en bespreken en
het volgen van lessen in de Franse taal en cultuur. Eén keer per jaar reizen de leden af
naar Frankrijk.
www.alliance-francaise-utrecht.nl.

“We hadden ingeschat dat we het
eerste jaar dertig leerlingen zouden
hebben. Nu zijn het er al tachtig
met vijfentwintig verschillende
nationaliteiten!” Enthousiast
vertelt Jaap Mos over de International School aan de Notebomenlaan waar hij in 2012 directeur
werd. Samen met Kate Corder,
leerkracht aan eenzelfde school
in Hilversum, ontwikkelde hij een
leerplan, een communicatieplan
en ze stelden personeel aan.

het kunstlokaal en het laboratorium van het Stedelijk Gymnasium.
Toetsresultaten van het Nederlands
worden vergeleken met die van de
Daltonschool in Rijnsweerd.

Anne Begheyn

Ook met de buurtbewoners heeft
men graag contact. Er zijn brochures
verspreid, buurtbijeenkomsten georganiseerd en rondleidingen door het
pand gegeven. De gemeente heeft
het gebouw mooi opgeknapt en de
scholieren zorgen voor weinig problemen. De buurt mag het gebouw
gebruiken voor wijkvergaderingen of
een braderie. De buurt is blij met de
school, en de school met de buurt.

Stolberglaan

Dat was een leuke en uitdagende
klus. Jaap en Kate realiseerden zich
dat ouders moesten kiezen voor een
nog niet bestaande school. Inmiddels draait de onderwijsinstelling zo
goed, dat ze naast het basisonderwijs
nu ook het eerste jaar van het voortgezet onderwijs aanbieden. De voertaal op school is Engels, maar alle
leerlingen krijgen ook Nederlandse
les. Overigens is twintig procent van
de leerlingen van Nederlandse afkomst. Zij kunnen naar deze school
als ze een internationale achtergrond
hebben. De schoolleiding hecht veel
waarde aan de samenwerking met
andere scholen en heeft goede contacten met verschillende onderwijsinstellingen in de stad. Zo maakt ze
onder meer gebruik van de gymzaal
van de Notenbomenschool en van

“Tachtig leerlingen
uit 25 landen!”

www.isutrecht.nl
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TORBA VILLA
interieur

uit•vaart

(begrafenis of crematie)

Wij verzorgen uitvaarten voor mensen met
persoonlijke wensen. Ieder mens heeft
een leven geleefd, wijsheden vergaard
en anderen geraakt. Dit leven belichten,
geeft de uitvaart karakter waaruit men
inspiratie en troost kan halen.
saskia koffijberg & esther laan 030 - 2316131

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl
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oosterse tapijten

decoratie

cadeaus

gordijnen
zitmeubelen
tapijten
kelims
krijt-en kalkverf
cadeaus
sieraden en shawls
Nachtegaalstraat 73-75 Utrecht
030 - 2300367
www.torba.nl info@torba.nl

Voor al uw voetklachten

Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
Burg. reigerstraat 20 | 030 251 37 77
info@hooftdelicatessen.com

www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

• Voorvoetklachten
• Hielklachten
• Nagelproblemen
• Standafwijkingen
van voeten/tenen
• Diabetische voet
Adres: Jan van Scorelstraat 19
Telefoon: 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl
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Religie in Oost

Passie in Oost
In de aanloop naar Pasen sieren aankondigingsposters voor passieconcerten het straatbeeld. De Matthäus Passion uit 1729 van Johann
Sebastian Bach is het populairst. Ook in Oost is dit stuk te beluisteren.
We zoomen in op de uitvoering van de Utrechtse Oratorium Vereniging
(UOV) op 22 maart in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan.
Lydia Paauw-Fikkert
Kerkdwarsstraat

Voor de Aloysiuskerk vormt de Matthäus Passion het begin van de zogenoemde Heilige Week: de laatste week
van de vastentijd en voorafgaand aan
het paasfeest. Op zaterdag 23 maart
loopt Scouting Utrecht-Oost om
18:00 uur een processie met paasstokken. Zo herdenken zij de intocht van
Jezus in Jeruzalem op Palmzondag
(24 maart). De paastakken refereren
aan deze blijde intocht. De vorm –
een kruis – en het haantje bovenop
verwijzen naar het lijden van Jezus vijf
dagen later.

Foto Lydia Paauw-Fikkert

De kerk in vuur en vlam
Daags voor Pasen – op Witte Donderdag – luiden de kerkklokken voor
het laatst. “In de volksmond zijn de
klokken dan in Rome”, vertelt Frans
Saarberg, koster en organist van de
Aloysiuskerk. Ze luiden weer tijdens
de paaswake op zaterdagavond 30
maart. Deze bijzondere viering staat in
het teken van de verrijzenis van Jezus.
De kerk is dan eerst onverlicht. Via

kaarsjes verspreiden de kerkgangers
tijdens deze mis het – letterlijke en
figuurlijke - licht door de kerk. “Elk
jaar zit de kerk tijdens de paaswake
weer helemaal vol”, aldus Saarberg.
Eclectische kerk met internationale leden
Sinds de verbouwing van muziekcentrum Vredenburg gebruikt de UOV
de Aloysiuskerk als podium voor haar
tweejaarlijkse concerten. “Een uitstekende locatie met een prima akoestiek,
en goede parkeergelegenheid”, aldus
Anja Timmerman, medewerker pers
en publiciteit van de UOV. De kerk
met z’n karakteristieke koepel naar
Italiaans voorbeeld, dateert uit 1924.
Binnen vallen de Jugendstil kruiswegstaties op: muurschilderingen die de
lijdensweg van Jezus verbeelden. De
kerk biedt plek aan 350 kerkgangers en
550 concertgangers. “Op een reguliere
zondag zijn er zo’n 120 bezoekers”,
vertelt Saarberg, “De aanwas komt
momenteel uit onverwachte hoek. Een
aantal Indiase operatieassistenten uit
het UMC maakt sinds kort deel uit van
de parochie.”

Het concert in een notendop
De Matthäus Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus volgens het evangelie
van Matteüs. De UOV zingt het stuk op
22 maart voor de dertiende keer. Deze
uitvoering, onder leiding van Roel Vogel,
heeft een bijzonder karakter. Het wordt
opgedragen aan de in augustus overleden
dirigent Johan van de Camp.

Een koor met een ‘dynamisch’ aantal
leden
De UOV bestaat sinds 1940 en heeft
85 leden (65% vrouw, 35% man). De
gemiddelde leeftijd is 55 jaar. “Iedereen
met enige zangervaring is van harte welkom”, vertelt Timmerman. Ook kun je als
projectlid deelnemen: je repeteert dan
voor één specifiek concert. Met de
Matthäus Passion zingen 22 projectleden
mee. De UOV is voor haar concerten nog
op zoek naar jonge Utrechtse musici.
www.uov.nl

Welzijn in Oost

Reddingsteam Buurthuis
Oudwijk kan het niet alleen!

Reddingsteam Buurthuis Oudwijk v.l.n.r.
Hans Elsendoorn, Kitty Mulder (Cumulus),
Bart Hoogervorst en Hanneke Immikhuizen.

onderhouden pand gehuurd en gebruikt worden voor een kale huurprijs
van € 75.000,= per jaar. Hoe krijg je die
begroting sluitend? Het pand is gedateerd qua inrichting, er is achterstallig
onderhoud en het bestemmingsplan
bepaalt dat er alleen maatschappelijk
relevante activiteiten mogen plaatsvinden. De gemeente houdt aan deze
eisen vast, maar ze staan commerciële
verhuur en het uitbaten van het pand
grondig in de weg.
Elsendoorn: “Waar hébben we het
over? Voor de gemeente brengt de
overgang van subsidie naar toekomstige inkomsten € 150.000,= op. Peanuts
op dat niveau. Maar voor ons een bijna
onoverbrugbaar gat.”

Een van de drukst bezette buurthuizen van Utrecht dreigt te verdwijnen. Per 1 augustus krijgt Buurthuis Oudwijk geen gemeentelijke subsidie meer. Sterker nog: de gemeente wil aan de locatie
gaan verdienen en verlangt een commerciële huuropbrengst voor
het pand. Een initiatiefgroep van wijkbewoners vecht voor het
voortbestaan.
Leontien Braakman
Nassaustraat

Foto Leontien Braakman

De deur van het buurthuis zwaait
open op deze zonnige vrijdagmorgen en technisch medewerker Kees
Nafzger gaat voor naar een van de
vergaderzalen op de eerste verdieping. En daar – er is geen ander
woord voor – wordt gezwoegd. Een
initiatiefgroep, bestaande uit wijk-

bewoners Bart Hoogervorst, Hans
Elsendoorn en Hanneke Immikhuizen
en de gedwongen vertrekkende locatiemanager Kitty Mulder, knokt voor
het voortbestaan van het buurthuis.
Daarbij ondersteund door diverse
werkgroepen, eveneens vrijwilligers.
Concurrentie
“Ons doel is te zorgen voor continuïteit van de huidige activiteiten en het

“Buurthuis Oudwijk
moet Podium Oost
worden”

middel is nieuwe (commerciële) activiteiten ontplooien”, verwoordt Elsendoorn de missie van het reddingsteam.
Mulder: “Buurthuis Oudwijk moet
Podium Oost worden. Een plek voor
álle wijkbewoners.”
Het populaire Repair Café moet
natuurlijk blijven. Maar Buurthuis De
Wilg, na 1 augustus nog wel verzekerd
van subsidie, had deze activiteit bijna
overgenomen. Mulder: “Wij moeten
namelijk straks huur gaan vragen.
De maatregelen werken dus oneerlijke concurrentie in de hand. En wij

hebben de aanloop en inkomsten juist
heel hard nodig voor het voortbestaan”.
Ongelijk
“De strijd om de doorstart te kunnen
maken, is nog lang niet gevoerd”, stelt
Hoogervorst. Het wordt een harde
dobber. Eind maart moet er een levensvatbaar plan zijn met een sluitende
begroting. Keurt de gemeente dit
goed, dan is er tot 1 januari 2014 de tijd
om het plan uit te werken. De subsidie
voor welzijnswerk stopt dan definitief
op die datum. Daarna ‘mag’ het slecht

Laat je stem horen!
Steun de initiatiefgroep via www.facebook.
com/BuurthuisOudwijk, stuur een e-mail
naar BuurthuisOudwijk@gmail.com met het
onderwerp ‘steunbetuiging’ of ga langs op
de Oudwijkerdwarsstraat. Hoe meer stemmen, hoe beter de gemeente te overtuigen
zal zijn.
Binnenkort ligt op elke deurmat een folder
over hoe de wijkbewoners kunnen aangeven welke activiteiten ze bij Podium Oost
aangeboden willen krijgen of wat ze zelf in
het nieuwe ‘Huis van de Wijk’ willen onderbrengen.

schildersbedrijf
C

M

voor begeleiding van eigenzinnige uitvaarten

Y

Vier het voorjaar bij
Parkcafé Buiten!
Hèt café met ontbijt,
lunch en diner.

CM

MY

CY

CMY

K

Nel van Ratingen Annemieke Zwanenburg Hiske Alting Petra Branderhorst

030 - 238 00 38

Prins Hendriklaan no. twee
www.parkcafebuiten.nl
T 030 2543543

*
*
*

RELATIETHERAPIE
INDIVIDUELE COACHING
GEZINSTHERAPIE

Voor informatie of om u aan te melden,
bel 06 - 124 277 60

www.therapiepraktijkvergeer.nl

schildersbedrijf kloMp & Zn voor al uw schilderwerk

al sinds 1930 actief als familiebedrijf voor al uw
binnen en buiten schilderwerk.
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende offerte

www.klompenzn.nl - info@klompenzn.nl - T 030 251 11 85
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Wandelen in Oost

Agenda Lekker weg in eigen wijk

Groen naast het asfalt

Foto Renk Ruiter

Sinds 5 maart

De Randstad staat niet bepaald bekend om haar uitgebreide groenstroken.
Waar het landschap vooral wordt bepaald door veel grijs en weinig groen,
zijn het juist de groene stukken die wat meer aandacht verdienen. Zo ook
landgoed Oostbroek in Utrecht.
Loeka Oostra

is leuker met de zon op je gezicht.”

Hoewel het landgoed net buiten
Utrecht-Oost ligt, is het makkelijk
te bereiken. Een wandeling van tien
minuten vanaf het ziekenhuis brengt
je naar het landgoed, dat in de lente
bomvol sneeuwklokjes staat. Boswachter Joris Hellevoort vindt dit gebied het mooist wanneer het zonnetje
weer voorzichtig tevoorschijn komt
en de verschillende dieren zich laten
zien: “Op deze dagen komt het landgoed het beste tot z’n recht: een korte
wandeling of een picknick in het gras

Speuren door het bos
Landgoed Oostbroek bestond tot de
zestiende eeuw als zelfvoorzienend
landgoed, maar is inmiddels zoveel
meer. Er is het grote statige landhuis,
een kersenboomgaard waar vaak
trouwfoto’s worden gemaakt en er
zijn twee verschillende wandelroutes.
Ook aan de kinderen is gedacht: met
een speurtocht door het hele bos leren
kinderen spelenderwijs over de natuur
zo dicht bij huis.
Toch is het zelfvoorzienende karakter
van het landgoed niet helemaal ver-

Padualaan

Buurtgenoten in Oost Eeen portret van bijzondere mensen uit Oost

in het Spoorwegmuseum de expositie ’Beladen treinen’, over de treintransporten van Joden naar de
vernietigingskampen in Duitsland en Polen. www.spoorwegmuseum.nl
Vanaf 30 maart
start ’Sporen naar het front’, in het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht. www.spoorwegmuseum.nl
16-17 maart 	’Vol van de Bol’, het bollenweekend van de Botanische Tuin in De Uithof. www.uu.nl/botanischetuinen
20/21 april	Rotsplantenweekend. www.uu.nl/botanischetuinen
4 juni	Verrassingswandeling met de hortulanus. www.uu.nl/botanischetuinen
29-30 april	Koninginnedag met activiteiten overal in de wijk. www.oranjecomite-utrecht-oost.nl
10 t/m 21 juni
Achmea High Five Challenge Sportdagen voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en klassen 1 & 2 bij
Sportcentrum Olympos (Uppsalalaan 3, Utrecht) www.achmeahighfivechallenge.nl/eyof
21 - 23 juni
Vrede van Utrecht in de Wijken
21 juni
muzikale parade door Utrecht-Oost naar het Lepelenburgpark
22 juni
Cultuur in Oost organiseert diverse activiteiten, zie www.cultuurinoost.nl
30 maart; 27 april;	Repair Café in Buurthuis Oudwijk, 14-17 uur Oudwijkerdwarsstraat 148, Utrecht.
25 mei; 29 juni
Het Repair Café ontving 20 december 2012 de jaarlijkse Vrijwilligersprijs van de gemeente Utrecht.
	Niet om uit te gaan maar wel belangrijk
	Kijk voor culturele evenementen in Oost op www.cultuurinoost.nl

dwenen. Op het landgoed bevindt zich
een kloostertuin, waar vrijwilligers
verschillende kruiden en groenten telen. Deze producten worden verkocht
in ‘t Winkeltje van het Landschap, dat
is gevestigd in de negentiende eeuwse
oranjerie van het gebied.
De hoogste es van Nederland
Het Utrechts Landschap zorgt er
samen met boswachter Joris Hellevoort
voor dat het landgoed goed onderhouden blijft. “We hebben hier de hoogste
es van Nederland staan van 39,5 meter
hoog, maar ook let ik op de dieren en
zorg ik ervoor dat de paden goed bewandelbaar zijn voor de bezoekers. Er
wonen hier allerlei dieren, van vogels
en eekhoorntjes tot kleine slangen en
vossen. Er is altijd wel iets te zien.”

Gaat u op zondag 26 mei mee
met boswachter Joris Hellevoort?
Exclusief voor de lezers van de Oostkrant
organiseert Het Utrechts Landschap dan
een wandeling voor jong en oud. Geef u op
via www.utrechtslandschap.nl/oostkrant
Na de wandeling staat er een kopje koffie of
wat fris voor de kinderen klaar in ‘t Winkeltje
van het Landschap. Wees er snel bij, want
vol is vol!

www.utrechtslandschap.nl

Buiten Beter app in Oost

Schone wijk
met smartphone app

Foto Pauline Brenninkmeijer

Ergert u zich regelmatig aan zwerfvuil, uitgevallen straatverlichting of
gaten in het wegdek? En meldde u dat dan ook bij de gemeente? Als u
de eerste vraag met ‘ja’ en de tweede met ‘nee’ beantwoordde, is de app
‘Buitenbeter’ misschien interessant voor u. Hiermee meldt u snel en gemakkelijk via uw smartphone problemen in de openbare ruimte. Dat beweert tenminste de maker ervan, het softwarebedrijf Yucat. Nieuwsgierig
of de app deze beloftes ook in Utrecht waarmaakt, liepen Annemarie
Reinders en ik een rondje Kromme Rijn op zoek naar rommel en schade.

Postbesteller Patricia bezorgt teksten
“Eigenlijk bezorg ik nog steeds teksten”,
vertelt postbezorger Patricia Savenije.
Voorheen was ze freelance tekstschrijver en
websitebouwer, maar de opdrachten bleven
uit. Vijf ochtenden per week loopt ze met
haar postkarretje door de wijk.
Vaak maakt ze een praatje met bewoners.
Bij de Rubenshof, de aanleunwoningen
naast Huize Swellengrebel, wachten sommige

S G Z

Gezond op reis!

Tropen-

Een goede voorbereiding

Malariaadvies

Oude Houtensepad

Als je zoekt, vind je natuurlijk ook.
Een roestige fiets, plastic flessen en
zakken in de struiken, beschadigd
asfalt. De app blijkt na installatie
makkelijk in gebruik: We maakten
een foto, schoven een digitale speld
op precies de goede plek op een plattegrondje, we kozen een probleemtype en schreven een korte uitleg.
Met de knop ‘verzend’ hoopten we de
melding op het juiste bureau te leggen. Buitenbeter bevestigde direct de
ontvangst. Een klein uur later stonden
er elf bevestigingen in de mailbox!
Wat gebeurt er met de melding?
De volgende (werk)dag e-mailde het

gemeentelijke klantcontactcentrum
dat de melding ook daar was ontvangen. Volgens de gemeentelijke woordvoerster komen alle meldingen in een
centraal systeem. Ze komen binnen
per telefoon, e-mail, via het digitale
gemeenteloket, wijkschouwen of
van gemeentelijke medewerkers die
buiten werken. Na beoordeling gaan
ze naar de verantwoordelijke afdeling. De woordvoerster weet niet of
BuitenBeter al veel wordt gebruikt,
dat wordt niet bijgehouden.
Twee werkdagen na onze meldingen
komen een paar gemeentewerkers
vertellen dat ze het asfalt hebben
gerepareerd. Kennen ze de App
al? “Ja, dat is een handig dingetje.”
Maar zelf hebben ze het liefst direct
contact met bewoners over verbe-

is belangrijk wanneer u
op reis gaat. Ook voor
landen als Egypte en
Turkije. Bij de Reiskliniek
kunt u terecht voor
reisadvies en vaccinaties.

Koningslaan 61 • 3583 GN Utrecht • www.sgzopreis.nl • 015-2121507
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terwensen voor de buitenruimte.
‘n Groot voordeel van de app is dat
je direct ter plaatse kunt – en moet –
melden, en niet later thuis nog eens
moet bedenken waar het was, of het
gewoon vergeet. Handig is ook dat hij
in heel Nederland werkt. Volgens het
bedrijf hebben al meer dan 100.000
mensen de App gedownload. Vooral de foto bespaart gemeentes veel
inspectietijd, blijkt uit onderzoek.
www.buitenbeter.nl
www.utrecht.nl/meldingen

Op zoek naar
kinderopvang?

de Reiskliniek

Reisadvies
vaccinaties

mensen haar al op. “Van dit werk word je
vanzelf een socialer en oplettender mens.
Zie ik een voordeur open staan, dan trek ik
even aan de bel. Laatst nog bracht ik een
mevrouw naar huis die vergeten was waar
haar flat stond.” Al verdient het weinig,
toch verkiest Patricia deze job boven een
kantoorbaan: “Lopen is goed voor mijn
conditie, ik ontmoet veel leuke mensen
en ik ben toch een beetje eigen baas.”

Herman Radstake

> Vind ons op Facebook
		
		
Facebook.com/Oostkrant

Van gehaktbal
tot oesters...
Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl

Terwijl u werkt, maakt hij
zijn eerste vriendjes
KDV ’t Klavertje, Abstederdijk 303, 030 – 820 07 88
KDV ’t Labyrint, Adriaanstraat 26a, 030 – 231 90 30

www.ludens.nl/directbeschikbaar

Kom gerust eens kijken bij een
van onze kinderdagverblijven
bij u in de buurt.

