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Alles was me vanaf
de eerste keer vertrouwd

Beeld in Oost

“

Zorg in Oost
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Oost mag het weten!
De dagen zijn weer kort, de avonden
donker en lang. Zo aan het einde van
het jaar is het een goed moment om
terug te blikken. Wat heeft 2014 gebracht?
Maar ook: hoe gaan we het nieuwe jaar
tegemoet? Voor Ilvy Njiokiktjien was het
een heel bijzonder jaar. Samen met haar
blikken we terug op enkele van haar
succesvolle projecten. Naast reflectie is
bezinning kenmerkend voor deze tijd van
het jaar. In dat kader nemen wij een kijkje
bij de Franciscaner orde op de Biltstraat.
Lees, reageer of geef uw ongezouten
mening. We horen het graag van de
mensen uit Oost! redactie@oostkrant.com
Kijk ook op www.oostkrant.com

140 slagroomtaartjes met een kers
Fotografe Ilvy Njiokiktjien rondde
dit jaar een bijzonder project af.
Zij fotografeerde honderd jarigen
op hun verjaardagsfeestje. Haar
hoogtepunt in 2014.
Petra Davids

Fie Carelsenlaan

Ilvy Njiokiktjien bedacht dat ze een
uniek kijkje wilde nemen achter de
voordeur van jarige Nederlanders.
“Honderd verjaardagen. Die wilde ik
portretteren. Van een eerste verjaardag tot en met een honderdste. Dat
moest wel kunnen in 200 dagen. Maar
dat viel tegen, want de meeste mensen
vieren hun verjaardag in het weekend.
En daarvan zitten er 52 in een jaar.
Dus dit project duurde wat langer.
Uiteindelijk ben ik er anderhalf jaar
mee bezig geweest en bezocht ik 140
verjaardagen.
Dan vond ik de verjaardag van die ene
negenjarige net mooier dan de andere.
Uiteindelijk zei mijn vriend: Nu is

het genoeg. Tja, ik werkte zeven dagen
per week, dus dat was vrij intensief.”
Op 22 november was de presentatie
van Ilvy’s boek in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, waar die dag
de opening van haar expositie was. Iedere twee weken kregen de lezers van
de NRC het afgelopen anderhalf jaar
een kijkje bij een verjaardag van een
landgenoot. Een slagroomtaart met
soms één en soms 88 kaarsjes erop,
slingers aan het plafond, blokjes kaas
en plakjes worst bij de borrel. Gasten
die in een kring rond de jarige zitten.
Perzische tapijtjes op de tafel, vetplantjes in de vensterbank. “Het geeft
zo’n duidelijk tijdsbeeld. Als je terugkijkt naar foto’s uit 1994 dan denk je
bij jezelf: Wat zag ik er toen uit! Ik
hoop dat mensen dat straks ook zeggen wanneer ze de foto’s in mijn boek
bekijken. Herkenning.”
“Voor mijn boek ‘Slagroomtaart en
Slingers’ heb ik denk ik een mooi beeld
van Nederland neergezet: armen en
rijken, mensen in de Bijlmer, bewoners
van het Gooi, Groningers, Limburgers,

een Ghanese pastoor, een Nederlandse
monnik. Hoe is Nederland anno
2014? Dat heb ik geprobeerd weer te
geven.”
De net dertigjarige fotograaf heeft
begin dit jaar als eerste vrouw de Zilveren Camera gewonnen. “Dat was
de kroon op m’n werk. Ik had nooit
verwacht dat ik ‘m ooit zou winnen.
Of misschien als ik vijftig of zestig
zou zijn.” Ilvy kreeg de prijs voor een

“Honderd verjaardagen.
Die wilde ik portretteren.”
foto die ze maakte van de begrafenis
van Nelson Mandela in december
vorig jaar. “Ik kwam ’s ochtends aan op
Schiphol vanuit Zuid-Afrika, ’s avonds
werd bekend dat Mandela overleden
was. Daarna ben ik gelijk weer op het
vliegtuig gestapt om bij dat gedenkwaardige moment te zijn, zijn begra-

fenis.” Zo heeft elke foto die zij maakt
een eigen verhaal.
Afgelopen zomer belde The New York
Times haar. “Sinds 2012 werk ik voor
ze. Het ongeluk met de MH17 was net
gebeurd en ze vroegen me of ik naar
Schiphol kon gaan om foto’s te maken.
En naar de herdenking. En of ik foto’s
kon maken in de Tweede Kamer. Maar
ik kon niet. Ik was te druk met m’n reportage over de verjaardagen. Dat vond
ik heel erg. In de auto luisterde ik naar
radio 1 en hoorde dat de nabestaanden
vertelden over de lege plekken die achter waren gebleven. ‘Hier moet ik iets
mee doen’ dacht ik. Dus ik heb The
New York Times gebeld en ze voorgesteld om die lege plekken te fotograferen. ‘Dat ga ik voor jullie maken’
zei ik. Ze waren meteen enthousiast.”
De reportage kwam niet alleen in The
New York Times, maar ook in de NRC
en de Belgische krant de Standaard.
Ilvy kreeg daarna veel verzoeken om
de reportage door te plaatsen. “Dat
wilde ik niet. Zo was het goed.”

www.slagroomtaartenslingers.nl
www.imagesbyilvy.com
Op de expositie Nederland in 100 verjaardagen in het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam zijn tot 11 januari 2015 alle
100 verjaardagsfoto’s te zien, zie ook
nederlandsfotomuseum.nl

Burgemeester Reigerstraat 26

de zwaan

T 030 25 11 555

u itv a a rt en

www.dezwaanuitvaarten.nl
030 238 00 38

Ilvy Njiokiktjien (28 september 1984)
volgde in Utrecht de School voor de
Journalistiek. Zij werkte onder meer voor
Sp!its en het ANP. Tegenwoordig publiceert
zij in de NRC en The New York Times.
Ilvy won in januari 2008 de Canon Prijs
voor jong fotografisch talent. Later dat
jaar ontving zij de National Geographic
fotoprijs in de categorie Mens. Zij werd
op 10 april 2013 benoemd tot Fotograaf
des Vaderlands. In 2014 ten slotte won
zij als eerste vrouw de Zilveren Camera.
Ilvy woont sinds 2010 in Oost. “Vlak bij
het Ledig Erf, dicht bij het Wilhelminapark
en op wandelafstand van Amelisweerd.
Echt perfect. Ik ga hier nooit meer weg!
Het is een typische volksbuurt.
Heel gemoedelijk. Hier voel ik me thuis”.

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

www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak
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Zorg in Oost

Zorg in
de buurt

Het woord is aan
Margriet Oostveen
Foto Merlin Daleman

De landelijke media stonden er
afgelopen maanden bol van. En
nu is het bijna zover. Op 1 januari
2015 treden de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en de Jeugdwet in werking.
Hierdoor krijgen gemeenten extra
taken op het gebied van zorg- en
hulpverlening. Als gevolg daarvan
krijgt Utrecht-Oost vanaf 1 januari
2015 een buurtteam. In een aantal
andere wijken is afgelopen tijd
ervaring opgedaan met dit nieuwe
concept.

Geworteld raken
Elf jaar studeerde en werkte ik met groot plezier in Amsterdam, en mijn zes jaar in
Washington waren de beste van mijn leven, maar nergens voel ik me zo thuis als in
Utrecht-Oost. Alles was me vanaf de eerste keer vertrouwd toen we hier bij toeval een
huis vonden, want we zochten eigenlijk in Den Haag.
Ik neem dus maar aan dat je inderdaad ergens geworteld kunt raken voordat je er ooit
woonde. Mijn overleden vader groeide op in Zeist en begon als journalist bij het toenmalige
Utrechtse Dagblad Het Centrum. Ze hadden daar een brommertje van de redactie, een
Solex. Daarop mocht mijn vader als regionaal verslaggever buiten de stad het nieuws gaan
halen. Zeist, Bilthoven. Ik heb foto’s waar hij onderweg in het gras ligt te roken met brillantine
in zijn haar. Naast hem de fotograaf, een ouderwetse camera met zo’n bolle flitslamp op
de buik. Twee jongens die uit hun ogen kijken alsof ze de beste baan van de wereld hebben.
Door die foto’s ben ik denk ik zelf journalist geworden.
Nog mooier is de oude zwart-wit foto waarop mijn overleden grootvader, die ik nooit heb
gekend maar die volgens de overlevering een man was van twaalf ambachten en dertien
ongelukken, onverwoestbaar creatief en energiek in steeds weer nieuwe pogingen om zijn
gezin van negen kinderen op de been te houden, met zijn zelf uitgevonden ‘advertentie
karren’ in Utrecht staat. Twee van die constructies zien we, wiebelend op twee fietswielen
in het midden. Een soort uit de hand gelopen grote zeepkisten, kubusvormig, en daarop
dan kriskras de door mijn opa geknipte en geplakte teksten voor zijn adverteerders: een
staaltje typografisch expressionisme waar de dichter Paul van Ostaijen ( ‘BOEM paukeslag’)
bij verbleekt:
Op de eerste kar:

Lydia Paauw

Kerkdwarsstraat

Drie jaar geleden startte de gemeente
Utrecht een pilot. Met twee buurtteams in Ondiep en Overvecht wilde
zij de basiszorg dicht bij huis organiseren en anticiperen op de aanstaande wetgeving. Op 1 januari 2015 telt
Utrecht achttien buurtteams.
Eén gezin, één hulpverlener
“Mensen met uiteenlopende vragen
kunnen bij ons terecht”, zo vertelt
Frank Lips van buurtteam Zuilen. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeden, relaties, psychiatrische problematiek en/of financiën. De kracht van
deze teams ligt in de integrale benadering. “Voorheen moesten mensen
naar verschillende instanties met hun
vragen en problemen. Wij werken
met multidisciplinaire teams bestaande uit onder andere maatschappelijk
werkers, psychiatrisch verpleegkundigen en mensen met kennis over
werk en inkomen. Wij kijken met de
cliënt naar de vraag en stemmen het
vervolg samen af,” zo vertelt Lips.

INSTITUUT WEGENS UITBREIDING VERPLAATST
DANS a. KOK OUDE GRACHT OPENINGS SOIREE.
ZONDAG A.S. 8 UUR
THE RHYTHMY BOYS.

En op de andere kar:
‘VOOR BETER SCHOENWERK ALLEN NAAR L.PAANAKKER’S SCHOENENMAGAZIJN.
THANS: VREEBURG 18 NAAST C&A’

Het heeft misschien weinig maar toch alles van doen met mijn liefde voor deze buurt, het
Wilhelminapark en de mooiste achtertuin van de wereld, Amelisweerd. Veel auto’s zijn me
hier intussen een beetje te duur geworden en ik vond een wapenfolder van ‘Heckler & Koch’
in het park. Maar de huizen ademen dezelfde geschiedenis, en ook de bomen zijn oud
genoeg om alles te hebben meegemaakt.

Margriet Oostveen (46) is columnist bij NRC Handelsblad en nrc.next. Zij woont sinds 1999
in Utrecht-Oost. In 2005 verhuisde zij met haar gezin naar Washington, D.C. In 2011 keerden
zij terug in hun oude huis. Oostveens columns zijn gebundeld in het boekje ‘KNUS, Nederland
op zoek naar zichzelf’.
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Esther Heinsman

Foto Miranda Leijstra

Oosterstraat

Sinds afgelopen september ben
ik weer hard op zoek naar een
baan. Solliciteren doe je alleen en
je krijgt amper feedback. Terwijl je
die behoefte wel hebt. En niet alleen
bij mij. Het wemelt van coaching-,
advies, bewustwordings- en inzicht-
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Buurtteams op 1 januari 2015
Buurteams die er nu al zijn

Kleine verschillen per wijk
Ook in Oost start in januari een team.
De fysieke locatie hiervan, evenals de
samenstelling, is nu nog niet exact
bekend. “Wij zijn daar nu mee bezig. Qua samenstelling verschillen
de teams nauwelijks. Wel kunnen wij
afhankelijk van de structuur van de
wijk bepaalde expertise extra inzetten”, aldus Ebelien Mout, teamleider
Jeugd en Gezin in Ondiep en Zuilen.
De buurtteams werken veel samen
met bijvoorbeeld de huisarts, het consultatiebureau, scholen en de politie.
“Onze werkwijze is de afgelopen jaren
succesvol gebleken”, vervolgt Mout.
“We hebben het behoorlijk druk.
Deze flinke toestroom is tegelijk een
risico. Wij hopen vanaf 1 januari onze
formatie op orde te hebben om alle
vragen op te kunnen pakken”.
Overgangsfase
Het meest spannendst is de overgangsfase in januari. Berichten over
kinderen die ‘tussen wal en schip
raken’ zijn breed uitgemeten in de
media. “Het gaat dan echter om
landelijke berichtgeving”, vertelt Mout.

Esther zoekt werk
Toen ik in 2009 startte met
communicatiemanagement
aan de Hogeschool van Utrecht,
was de crisis net begonnen.
“Over vier jaar, als ik klaar ben,
is de economie wel weer aangetrokken”, dacht ik optimistisch.
Inmiddels blijkt de werkloosheid
onder afgestudeerde hbo’ers
de afgelopen vijf jaar meer dan
verdubbeld.

7

praktijken, zo leert een snelle google
actie. Ik benader Erica van Drie
van Via Trias voor een coachings-

“Als ik klaar ben met m’n
studie is de economie
wel weer aangetrokken”
gesprek over solliciteren én netwerken. Zij woont en werkt in Oost.
Andere tijden
Erica vertelt tijdens ons gesprek dat
de arbeidsmarkt de afgelopen zes
jaar enorm veranderd is. Zij ziet dat
het vooral moeilijk is voor mensen
die jaren ergens hebben gewerkt en
ineens weer moeten gaan solliciteren. Vacatures verschijnen niet meer
in de krant, maar bijvoorbeeld op

1 Buurtteam West
2 Buurtteam Ondiep Pijlsweerd
3 Buurtteam Zuilen
4 Buurtteam Overvecht - Spoorzoom
5 Buurtteam Overvecht - Centrum
6 Buurtteam Overvecht - Vechtzoom
7 Buurtteam Overvecht – De Gagel
8 Buurtteam Noordoost
9 Buurtteam Oost
10 Binnenstad
11 Buurtteam Lunetten
12 Buurtteam Hoograven / Tolsteeg
13 Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk
14 Buurtteam Kanaleneiland-Noord
15 Buurtteam Kanaleneiland-Zuid
16 Buurtteam Leidsche Rijn
17 Buurtteam De Meern
18 Buurtteam Vleuten
www.buurtteamsutrecht.nl

“Gemeenten verschillen in de manier
waarop en het tempo waarin ze hun
nieuwe taken invullen. Utrecht is al
vroeg gestart en loopt op schema.
Aankomende tijd vindt er een ‘warme
overdracht’ plaats. De teams trekken
een tijd gezamenlijk op met samenwerkingspartners. Zo merken cliënten zo min mogelijk van de overgang”,
besluit Mout.
www.dezorgverandertmee.nl

internetsites en Twitter. Daarnaast is
het al lang niet meer vanzelfsprekend
dat je tientallen jaren bij hetzelfde
bedrijf blijft werken. Tegenwoordig
is het heel gebruikelijk om een baan
voor één of anderhalf jaar te hebben.
Coachingsgesprek
Voorafgaand aan het gesprek stuur
ik mijn CV. Erica vraagt mij aan te
geven wat mijn wensen zijn, wat ik
wil bereiken en wat ik als obstakel
zie. Dat is simpel: ik wil graag hulp
bij het solliciteren. Dit gesprek is een
mooie gelegenheid om een antwoord
te krijgen op deze vragen. Wat ik
leer? Ik moet bijvoorbeeld meer
gebruik maken van mijn netwerk.
Zeventig procent van de vacatures
wordt namelijk via via vervuld.
Ook mijn CV kan beter. Bij thuiskomst pas ik het op een aantal
punten aan en ga ik aan de slag met
mijn LinkedIn profiel. De komende
tijd ga ik weer vol goede moed aan de
slag met solliciteren!
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Religie in Oost

COLUMN

Jeroen Wielaert

Minderbroeders in Oost
Een aantal Rooms-katholieke kerken gaat komend jaar dicht in Utrecht West en Noord
door afnemend kerkbezoek en stijgende kosten. Zo’n rigoureus besluit is (nog) niet in het
zuid-oostelijke deel van onze stad gevallen.

LOCOMOTIEF

derbroeders vaak pas vanaf de middag samen thuis. Dan start hun dagelijkse programma van gezamenlijk
gebed, maaltijden en bijeenkomsten
voor bezinning en verdieping.

www.franciscanen.nl

Annemarie Reinders
Marislaan

In Oost is de Aloysiuskerk, onderdeel van de St. Martinusparochie,
de enige katholieke kerk. Maar er is
ook een stadsklooster op de Deken
Roesstraat, tussen de Biltstraat en de
Monseigneur van de Weteringstraat
in. Het klooster met kapel staat ingebouwd tussen scholen en huizen
en heeft een verrassend grote binnentuin.
Het is het woon- en werkverblijf van
de minderbroeders franciscanen,
een communiteit van acht inwonende en zeven uitwonende broeders.
Het huis lijkt op een klein bedrijfje:
er zijn enkele mensen in dienst voor
de administratie, het landelijk secretariaat en de huishouding. Door de
weeks hebben de broeders een kokaan-huis, in de weekends koken zij
om de beurt. “En als het echt niet anders kan, halen we gewoon iets van
de Chinees”, zo vertelt pater Herman
Piek. Hij is eindverantwoordelijke,
de gardiaan van deze communiteit.
Een overste die niet boven, maar
naast zijn broeders staat. Of zoals
hun stichter Franciscus van Assisi
het noemde: ‘een moeder die voor
haar gezin zorgt.’

viteiten aan voor belangstellenden.
Dat betekent dat er weinig integratie
met de wijk is. Door hun dagelijkse
activiteiten hebben de broeders vanzelfsprekend wel volop met Oost te
maken: zij doen boodschappen in
de dichtstbijzijnde winkelstraten,
de pater tuinman maakt regelmatig
een praatje met de kinderen op de
naastgelegen speelplaats en de broeders lopen in- en uit voor hun eigen
werkzaamheden. De verbondenheid
met enkele andere wijken uit zich in
de dienstverlening aan verschillende
kerken en kloosters, met name in de
weekends. Op zondag zijn de min-

Foto Ramon Mosterd

Foto uit eigen archief

Toekomst
Sinds een jaar hebben drie jonge
mannen zich verbonden aan de orde.
Zij krijgen hun opleiding in Duitsland. Of ze ooit naar Utrecht komen?
Piek: “Er kunnen in ieder geval een
paar broeders hier komen wonen,
maar het landelijk beleid is dat ze in
een jongere omgeving opgenomen
worden.”

De broeders hebben te maken met
sterke vergrijzing en afname in aantal. Tot voor kort was het voor een
zieke of oude broeder mogelijk om
naar een zorgcentrum-met-communiteit te gaan. Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
zullen de Utrechtse broeders langer
thuis blijven wonen, en zorg aan huis
krijgen. Dat betekent dat het pand
aan de Deken Roesstraat voorlopig
bewoond blijft door de minderbroeders franciscanen.

Biddende broeders

Dichten in Oost

Marion Steur

DOOR DE KNIEËN
alleen al dat hurken voordat je mag gaan
uitentreuren wordt het geperfectioneerd
gestroomlijnd verdraagt de wedloop geen
pas buiten de lijntjes - de radste rat wint
voordat het startschot klinkt
Foto uit eigen archief

Oud worden in Oost
De meeste broeders zijn op leeftijd
en kunnen grote drukte niet meer
aan. Om die reden biedt de communiteit geen gebeds- of spirituele actiDe verrassende kloostertuin

alleen al dat hurken diep door de knieën
de eerste indruk maak je voor het besluit
of je de voorgetrokken lijnen mag volgen
je kunt het niet zien - wie het is die zich
naast je warmloopt

De Tour is kunst op wielen. Dus lag het
voor de hand om Paul van Vlijmen al
vroeg in te lichten, als directeur van het
Spoorwegmuseum, die culturele parel van
Utrecht-Oost. Natuurlijk hoefde ik dat allemaal niet te vertellen aan de flamboyante
Limburger. Hij was de eerste Utrechtse
museumdirecteur die een Tourbaas over
de vloer had gekregen. Het gebeurde in
mei 2005, vlak voor de opening van het
geheel vernieuwde Spoorwegmuseum, dat
Jean-Marie Leblanc alvast werd rondgeleid. Het werd gezien door vrijwilligers. Zo
kwam het in de pers. Mooi nieuws voor
het museum! Sindsdien heb ik Paul van
Vlijmen regelmatig lastig gevallen met
plannetjes voor exposities. Paul trok graag
zijn eigen plan. Bijvoorbeeld Leblancs
opvolger Christian Prudhomme inviteren
om te overleggen over de speciale rol die
het Spoorwegmuseum kon hebben als
Centraal Station van de Grand Départ van
de Tour. Ik ben er niet bij geweest, maar
heb me laten vertellen dat het onderhoud
zo’n anderhalf uur heeft geduurd. Het
resultaat is ernaar: als het goed is komt
in het Spoorwegmuseum een speciale
ontvangst voor Hoge Tourgasten op de
dag van de ploegpresentatie van de Tour,
donderdag 2 juli 2015. Het rennersveld
van de Tour zal op een speciaal podium
komen op het Lepelenburg. Dat wordt al
een heel spektakel, twee dagen voor de
unieke tijdrit die in Oost langs de Singels
zal gaan – een schitterende beleving voor
heel de wijk. De liefhebbers hebben dan
al langer kunnen genieten van een mooie
expositie in het Spoorwegmuseum. Ik heb
daar al een paar jaar geleden over gebeld
met Van Vlijmen. Het was een memorabel
telefoongesprek. Paul zei: ‘De Tour in ons
museum? Ik ga over treinen!’ ‘Niet zeuren,
Paul’, zei ik, ‘het peloton komt aan in
treintjes…’ Ik doelde op het typische
wielerjargon dat gaat over het aantrekken
van sprinters in de finale van de koers.
De komende maanden wordt hard gewerkt aan de inrichting van een speciale
tentoonstelling over het Nederlandse
aandeel in de Tour. Dat gebeurt in samenwerking met het Huis van de Wielersport,
het museum dat nog moet komen in het
oosten des lands. Ze stellen een deel van
de collectie al graag beschikbaar. Paul
van Vlijmen zal er niet meer bij zijn. Hij is
directeur geworden van het verbond van
Nederlandse Oorlogsmusea. Ik denk niet
dat hij daar Christian Prudhomme warm
voor krijgt. Ieder zijn ontsporing. Vooral
nu het Nationaal Vrijheidsmuseum bij
Nijmegen is gestrand. Wat mij betreft is
Paul van harte welkom bij een mooie
expo over de strijd van het fietsen in zijn
voormalige lievelingshuis van het spoor.
Als het goed is kan ook hij genieten van
beelden van die vermaarde Nederlandse
équipe uit de jaren vijftig: Locomotief.

Alting Uitvaarten
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www.mado.nl

“Ruimte
voor
afscheid”

—
Boeken online bestellen
www.mado-boeken.nl
—

Hiske Alting

altinguitvaarten.nl
06 - 45 363 220

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

Burg. reigerstraat 20 | 030 251 37 77
info@hooftdelicatessen.com

Burgemeester Reigerstraat 15 Utrecht
030 231 00 88
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Bouwen in Oost

Agenda Lekker weg in eigen wijk
20 dec-4 jan	Winterstation. Voor jong en oud het ultieme wintergevoel. Met ijsbaan! www.spoorwegmuseum.nl
t/m 4 jan
China Lightfestival in de Botanische tuinen (De Uithof). Met tientallen lichtsculpturen en bijpassende
hapjes en drankjes. www.chinalightutrecht.nl.		
11 jan
Culturele Nieuwjaarsduik. Een onderdompeling in een mix van previews, lezingen, presentaties, workshops,
tentoonstellingen en optredens. Een kennismaking met locaties, makers en organisaties.
www.culturelezondagen.nl
8 maart
Culturele zondag. Kijken, kijken, kopen. Theater en muziek in de binnenstad. www.culturelezondagen.nl
jan-feb
Fotografiecursus voor jongeren van 15-30 jaar. Meer informatie via De Wilg. www.dewilg.nl/event/fotografie
6-7-8 maart
On Traxs! De mooiste modelspoorbanen van Europa. www.spoorwegmuseum.nl
Tot 31 dec	Expositie in het Rietveld-Schröderhuis.
Elke dag	Van maandag t/m vrijdag koffie drinken in Podium Oost. www.podiumoostutrecht.nl/activiteiten

Bouwoverlast opnieuw strijdpunt

De schutting waarop de bewoners van de Pelikaanstraat zelf met
foto’s een leesplank hadden gemaakt, is afgebroken en verplaatst naar
huizen, tuinen en schuren van zo’n 25 omwonenden. Ze kijken nu
naar de afbouw van de parkeergarage, die onder de nieuwe sporen
plaats moet bieden aan honderden auto’s. Voor alle overlast van de
bouw was compensatie toegezegd. Deze strijd is nog niet gestreden.
Herman Radstake
Oude Houtensepad

Met veel buren kwamen bewoonster
Annemiek van der Wart en haar man
negentien jaar geleden in actie tegen
de eerste plannen om door hun straat
een busbaan te maken. Er zouden dagelijks 1700 bussen naar De Uithof
gaan rijden. Van der Wart woont aan
het korte, breedste deel van de Pelikaanstraat. In haar achtertuin staat
een deel van de schutting. De busbaan
werd uiteindelijk een sneltram. “We
hadden geluk dat in die tijd fijnstof in
de lucht door uitlaatgassen ongezond
bleek en dat daarover Europese regels
kwamen. De stad mag ons dankbaar
zijn voor onze inzet voor een tram,”
verzucht ze.
Houseparty
Volgens haar buurvrouw heeft het
nieuwe beton en de vervanging van
de gietijzeren brug de geluidsoverlast
van het spoor al sterk verminderd.
Maar dit voordeel ging gepaard met
veel nadelen. Sinds het begin van de

Oproep

> 
Mannelijke versterking gezocht
De redactie van de Oostkrant is continu
op zoek naar opmerkelijke, nieuwe of
vervallen plekken - of initiatieven - in
Utrecht-Oost. Daarbij willen wij voor alle
inwoners in Oost aansprekende artikelen
schrijven. De redactie bestaat nu uit vier
enthousiaste vrouwen. Een mannelijke
touch zou niet verkeerd zijn.
Welke mannen voelen zich geroepen en
willen de redactie komen versterken?
Het is van belang dat je in Oost woont.
En vanzelfsprekend dat je met plezier
het wel en wee van de wijk in kaart
wil brengen. Stuur je reactie naar
redactie@oostkrant.com.

bouw - nu vijf jaar geleden - heeft
de straat veel overlast. Aan- en afvoerend materieel en graafmachines
blokkeren de straat regelmatig. En
dan is er nog het geluid van achteruitpiepende vrachtwagens, bouwvakkersradio’s, intrillen van damwanden, grondpompen met het geluid
van een house-party en luidruchtige
werkvoorbereidingen in de vroege
ochtend. Bovendien veranderde het
uitzicht definitief van een groen talud
met bomen, in een hoge stenen wand.
“Daarnaast is de parkeerdruk gegroeid”, zegt Van der Wart. “Er is
meer horeca gekomen op de Oosterkade en het Ledig Erf en na de
herinrichting van de Albatrosstraat
zijn daar ook minder parkeervakken.
Hierachter komt nieuwbouw zonder
parkeerplaatsen, dat komt er straks
nog bij.”
Hoop
Voormalig wethouder De Weger
heeft de bewoners overleg over compensatie voor het ongemak beloofd.
Bijvoorbeeld bergingen, fietsenstallingen en eigen parkeerplaatsen in
de nieuwe parkeergarage. “Maar het
overleg is er nooit gekomen,” volgens
Van der Wart. “Wel een plan, deze
zomer, voor een gemeenschappelijke fietsenstalling met huurplaatsen
en parkeerplaatsen in de parkeergarage tegen een gereduceerd, maar
nog steeds fors tarief, waarbij de
straatparkeervergunning vervalt.” De
bewoners vonden dit geen aantrekkelijke compensatie en schreven opnieuw gezamenlijk een brief aan de
wethouder. Begin november volgde
een gesprek. “Huidig wethouder Van
Hooijdonk bleek begrip te hebben en
heeft ons gevraagd om een voorstel
voor de compensatie. Inventarisatie
leverde op dat bijna iedereen bezorgd
is over de parkeerdruk, ook van fietsen.” Van der Wart blijft hoopvol over
de afloop. De komende tijd moet
blijken of de wethouder de bewoners
voldoende tegemoet kan komen.

Oost is sinds eind november weer
een winkel annex lunchtent rijker:
‘Cornelis’. Dit keer in de luwte van
de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat waar plekken
als de Coffee Company, HOOI en
Coffee & Crumbs het straatbeeld
kleuren. “Wij zijn een kruidenier
anno nu”, zo vertellen eigenaren
Bas en Dave vlak voor de opening
tijdens het klussen.

echt voor stond, dat is helaas niet
meer te achterhalen.”

Kerkdwarsstraat

Keukenkastje
“Bij ons kan je terecht voor van alles
in je keukenkastje. Van olijfolie tot
chocolade”, zegt Bas. Maar ook voor
koffie met wat lekkers, een broodje,
smoothie of sapje. “Dit alles zoveel
mogelijk biologisch. Tot de frisdranken aan toe”, vult Dave aan. “Al
onze producten hebben een verhaal. Wij kiezen ze heel bewust. Zo
halen wij onze koffie bij een kleine
branderij uit Amsterdam”.

Cornelis zit in het authentieke pand
op de hoek van de Mgr. van de
Wetering- en de Maliestraat. Vorige
eeuw zat hier kruidenier C. van de
Ven. De originele glasreclame verwijst ernaar. “Het is een bijzondere
plek: van buiten klassiek, van binnen ruim en modern. Wij ontdekten
het per toeval, tijdens een bezoek
aan een vriendin hier vlakbij”, aldus
Bas. “De naam ‘Cornelis’ refereert
aan de historie van dit pand. Ook
al weten we niet zeker of de C hier

One room hotel
Cornelis zit - ten opzichte van de
Nachtegaalstraat - op een wat geïsoleerde plek. Daar maken de mannen
zich geen zorgen over. “Dit is een
doorgaande weg. Vanaf de Biltstraat
komen mensen de wijk in. Daarnaast mikken wij op de kantoorpanden op de Maliebaan”, vertelt Dave.
Je kan er ook overnachten, het oude
koetshuis achterin is verbouwd.
“Een one room hotel, inclusief eigen
keuken en tuintje”, aldus Dave.

Lydia Paauw

Pauline Brenninkmeijer
Mauritsstraat

Als kleuter liep Nick (29) al rond te
dreutelen in de kraam van zijn vader.
Verkleed als kok, roerend met een pollepel
in een emmer beslag. Nu is de zaak van
hem. Pa Dick (58) begon een oliebollen-
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kraam in Zuilen. In 1998 kwam hij naar
de Maliebaan. “Prima plek. Nooit gedoe.
Altijd aardige mensen.” Elk jaar worden ze
warm onthaald door vaste klanten: “Blij
dat jullie er weer zijn.” De rest van het jaar
zitten ze ook niet stil. Dick reist kermissen
af met een goktent. Zo treffen wij hem in
juli wéér op de Maliebaan: op de Pieken-

kermis. En Nick verhuurt grote trampolines
aan kermisklanten door het hele land.
Bij de oliebollentest van het AD scoorden
de mannen Vermeer de 29e plaats.
Niet slecht met 80 deelnemers. Maar toch:
“Elk jaar wil je je bol beter maken.” Ze
gingen er pas nog voor op cursus, bij de
firma Koopmans.

Op zoek naar
kinderopvang?
Terwijl u werkt, maakt hij
zijn eerste vriendjes
KDV ’t Klavertje, Abstederdijk 303, 030 – 820 07 88
KDV Rozenrood, Biltstraat 337, 030 – 820 07 50

Kom kijken, ruiken en proeven
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Nick en Dick van der Meer - Oliebollentent Maliebaan

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin
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Facebook.com/Oostkrant

Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

		

Foto Pauline Brenninkmeijer

Compensatie Pelikaanstraat

Moderne kruidenier

www.reigerutrecht.nl

www.ludens.nl

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

