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Mijn hart begint iets
sneller te kloppen

Directeuren basisscholen over het kinderfeest in Oost

directeur Judith Toen zal dit jaar
wel roetveeg-pieten verwelkomen.
Directeur Ronald Goosen van Dalton
school Rijnsweerd, waar kinderen
volgens het mentor-maatje principe
werken, noemt hun mentor-maatje
sinterklaasbeleving typerend voor
zijn school. En bij Montessorischool
Buiten Wittevrouwen staat de Montessori-gedachte, oudere kinderen
helpen jongere kinderen, centraal
in het sinterklaasfeest. Voorop staat
toch het onbevangen plezier en de
opwinding van de kinderen, gelovig
of niet.

Foto Petra Davids

Mooie traditie of pijnlijk probleem
Op school is Sinterklaas een feest
Drie schoolhoofden uit Oost geven hun mening
en vertelden wat u hier nu leest

Gelovig of niet-gelovig, that’s the
question. Deze scheiding, grofweg
tussen onder- en bovenbouw, leidt
het Sinterklaasverkeer in goede banen. Op Daltonschool Rijnsweerd
(Jan Muschlaan), De Utrechtse
Schoolvereniging USV (Frans Halsstraat) en de Montessorischool
Buiten Wittevrouwen (Pallaesstraat
en Schoolplein) is dat niet anders.
Cadeautjes voor leerlingen uit de
onderbouw, loten en surprises voor
kinderen uit de bovenbouw. Er zijn
‘bouwdoorbrekende’
festiviteiten
voor alle leerlingen samen, met
als hoogtepunt de intocht van Sint
Nicolaas, een warme maar licht
intimiderende figuur. “En al zijn
de jongere kinderen zeer gelovig
in Sinterklaas, het is toch wel verstandig zijn komst af te stemmen
met de naastgelegen school of het
kinderdagverblijf zodat er niet twee

Klazen tegelijkertijd aankomen,”
lacht Fleur van Walbeek, directeur
van de Montessorischool Buiten
Wittevrouwen.
Plezier en opwinding
De verschillen in sinterklaasviering
op deze scholen zijn subtiel, de
voorbeelden misschien wat willekeurig. USV hecht aan traditie, maar

Foto Petra Davids

Rika Hopperlaan
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Oost mag het weten!

Sint op school in Oost

Carel van den Tweel

“

Gevlucht uit Oost

weerd onder valt, al verzucht hij wel:
“Als we al deze energie in onderwijs
konden stoppen…” Van het bestuur
van de stichting, waar de Montessori
school Buiten Wittevrouwen onder
valt, mag iedere school zijn eigen
koers varen, omdat zij het beste weten
wat bij hun eigen school past. Toen
heeft bijzonder korte lijntjes: het
USV-bestuur bestaat uit eigen ouders.

Sinterklaas. Wie kent hem niet? Uiteraard
bezoekt hij de scholen in Utrecht-Oost aan
het begin van de feestmaand. Hoe gaat dat
tegenwoordig, nu Zwarte Piet punt van discussie is? Verder wordt de donkere maand
december opgeleukt door sfeerverlichting in
de winkelstraten en u kunt bijvoorbeeld op
16 december aansluiten bij de Lichtjestocht.
Op pagina 4 meer over de feestelijkheden in
Oost komende maand. 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

Sinterklaasjournaal
Opvallend in de dynamiek van het
Sint-gebeuren is de rol van het
Sinterklaasjournaal. Twee van de

Traditie/sprookje/evolutie?
In de aanloop naar 5 december
staat Sinterklaas weer volop in
de (kritische) belangstelling. Dat
hij zal verdwijnen is ondenkbaar.

drie scholen nemen het bijbehorende lespakket af. Terwijl jong-gelovig
Nederland aan Dieuwertjes lippen
hangt en de door NTR gecreëerde
verhalen en figuren voor zoete koek
slikt, willen de makers hun programma niet tevoren doornemen
met de scholen. En die moeten toch
anticiperen op wat de leerling de
vorige avond heeft gezien. Toen heeft
wel een verklaring voor de ontstane
situatie. “Het sinterklaasjournaal
wil helemaal geen voortrekkersrol
spelen”, zegt ze. “Maar in de praktijk
wordt er wel erg gekeken naar wat zij
doen.”

Goosen hoopt op een evolutie in
plaats van een revolutie. Collega
Toen benadrukt dat de USV de traditie in ere wil houden, maar wel
vanuit respect voor ieders gevoelens. Van Walbeek geeft aan dat
Buiten Wittevrouwen het sinterklaasfeest ziet als een prachtig groot
toneelstuk waarin oudere kinderen,
ouders en team een rol mogen spelen om het voor jongere kinderen tot
een groot feest te maken. Hoe dan
ook, scholen zullen hun rol moeten spelen bij het behoud van een
geloofwaardig Goedheiligman. Want
Sinterklaas is een kinderfeest.

Piet, het
hoge woord
is eruit
De Discussie
In dit artikel figureren drie ‘welvarende witte’ scholen, weliswaar met
een eigen karakter, maar de auteur
had graag nog meer verscheidenheid aangeboden. Menig directeur
trok zich echter schielijk terug bij het
horen van het onderwerp en neem
het hem of haar eens kwalijk: Sint is
een item geworden, ook op school.
Piet, het hoge woord is eruit.
Een school is geen eiland. De maatschappelijke Pietendiscussie staat dan
ook op de agenda van elk zichzelf respecterend schoolbestuur. Principes
lijken hierbij vaak geen leidende rol te
spelen. Het voorkomen van verwarring bij de kinderen is het belangrijkste. “Je hoeft als school niet voor de
troepen uit te lopen.” zegt Van Walbeek. “Maar je moet wel goed feeling
houden met wat er past bij jouw kinderen, jouw ouders en jouw school.”
Goosen is tevreden over het directeurenoverleg binnen het bestuur van de
Stichting waar Daltonschool Rijns-

ATRIA
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GRATIS WAARDEBEPALING
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Het woord is aan
Ton Huitink

Vluchten naar Oost

Van Homs naar Utrecht
De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is gevestigd in
Utrecht-Oost. Het UAF biedt sinds 1948 hulp en begeleiding
aan hoger opgeleide vluchtelingen. Ik spreek met één van de
500 ‘UAF-klanten’, de Syrische apotheker Ammar Tume (31).

Licht in de duisternis

Monique Biesaart
Dirk Wittelaan

Met de winter in aantocht en nu het
alweer vroeg donker wordt, begint mijn
hart iets sneller te kloppen. Nee, beste
medebewoners van Utrecht-Oost, dat
heeft niets te maken met de goed heiligman, maar met de Lichtjestocht.

“Ik zat niet op een gammele boot”,
zegt Ammar, “maar op een water
scooter. En mijn apothekersdiploma
heb ik drooggehouden”. Dat diploma – een master die hij behaalde
in Oekraïne – wordt nu door de

constateer ik. Niveau C2, zegt hij
trots. Hij spreekt ook Syrisch, Russisch en Engels. Elke taal zijn eigen
alfabet…
Ammar is geboren in Homs in Syrië,
net als Utrecht ligt het centraal in
het land. Na zijn studie koopt hij in
2012 zijn eigen apotheek. Maar het

de rebellen. En dan heb je in het
Syrië van Assad een probleem. Ook
al omdat de dienstplicht dreigt. In
de wijk liggen de doden en gewonden op straat, steeds meer. Onder
hen ook familieleden en vrienden.
Bij elk roadblock kun je eruit gepikt
worden als jongeman. Hij is 29 jaar
als hij vlucht, alleen. De reis gaat
van Syrië via Libanon, Turkije en
Griekenland naar Nederland.
Vier asielzoekerscentra (AZC)
ziet hij in een half jaar. Het is een
zware tijd, maar hij krijgt een ver-

Ik ben nu anderhalf jaar pastoor van
drie parochies in Utrecht waaronder
ook de Sint Martinus parochie en de
Aloysius kerk vallen. Vorig jaar heb ik
voor de eerste maal kennis mogen maken met deze unieke gemeenschapsactiviteit in de wijk. Ik was verbaasd over
het aantal deelnemers, jong en oud.
Ik besloot om aan te sluiten bij het
begin van de Lichtjestocht. Er waren
zoveel deelnemers, dat de Anglicaanse
kerk alleen in kleine groepjes te bezoeken was. Het wachten buiten was
geen straf. Zo had ik de kans om
met enkele buurtbewoners kennis te
maken. Ze hadden via de lokale media
wel al begrepen dat er in Utrecht een
nieuwe pastoor was benoemd. Grappig
is, dat de ontmoetingen gepaard gaan
met een excuus dat men geen actief
kerkbezoeker (meer) is. Ik kan dan niet
anders antwoorden dan dat ik heel blij
ben met deze kennismaking en dat ik
hen natuurlijk ook graag in de kerk zou
willen zien, maar dat ik ook begrijp dat
ze andere keuzes maken. De ontmoeting krijgt bijna altijd meer diepgang
en zo komen we te spreken over vraagstukken rondom zingeving.
Als pastoor ben ik me bewust van het
feit dat mensen ten diepste de waarden, waar wij in ons land, maar zeker
ook in ons katholieke geloof voor willen
staan, serieus nemen. De waardering
voor paus Franciscus wordt vaak uitgesproken.

wel geleerd... In een AZC houdt
iemand een lezing over het UAF. Daar
gaat hij op af. Het UAF leent hem
€ 400,- voor een laptop voor de talencursus. Straks betaalt het UAF
zijn collegegeld en andere studiekosten. Deze organisatie zet vrijwilligers in als mentoren voor studenten zoals Ammar.
Zijn vrouw komt over en er is een
kleine Yasser. “Die moet accentloos
Nederlands gaan spreken”, zegt Ammar, “dat vinden de mensen hier
belangrijk.” En of ik wil opschrijven dat hij de samenleving ook iets
bréngt. Hij werkt als vrijwilliger op
een school en in een ziekenhuisapotheek. Ja, Ammar, dat zetten we
erin. En, een toekomst in Nederland? Ammar: het is goed hier maar
als dat kan, ga ik terug naar Syrië. Ik
kom daar vandáán. Daar lijkt alles
mee gezegd.
Kijk op www.uaf.nl

De Oostkrant
zoekt
> een nieuwe, enthousiaste
hoofdredacteur
> een nieuw redactielid
> beeldende fotografen
Ammar Tume

overheid beoordeeld. Hij hoopt in
februari te starten met de master
Farmacie. Daarvoor moet hij goed
Nederlands spreken. Dat heeft hij
in één jaar geleerd. Ammar spreekt
onwaarschijnlijk goed Nederlands,

leger van Assad zit in Homs achter
de rebellen aan en daarbij wordt
zijn zaak verwoest. Die bouwt hij
weer op. Hij verstrekt medicijnen,
zoals de ethiek dat voorschrijft, aan
vriend én vijand, en ja, dus ook aan

blijfsvergunning. Nu kan hij de taal
gaan leren, wat in AZC’s zo goed
als onmogelijk is. Hij behaalt het
Staatsdiploma Nederlands. Bij de
diverse onderwerpen komen de bewijsstukken op tafel; dat heeft hij

Zodat er vier keer per jaar een
mooie Oostkrant op de deurmat
valt van iedereen in Utrecht-Oost.
Interesse? Of wil je meer informatie?
Mail dan naar redactie@oostkrant.com

Rubriek Toen & Nu - Tuindersgebied Minstroom
Vanaf de middeleeuwen vestigden tuinders zich rond de Minstroom.
Verscholen tussen de Zonstraat en de Abstederdijk herinneren vijfenvijftig
volkstuinen aan deze tijd. Dit unieke stukje grond heeft, ondanks verschillende
bouwplannen, nooit een andere bestemming gekend. Op de foto uit 1992

zijn de oevers van De Minstroom nog kaal en leeg. Tegenwoordig hangen de
takken van knotwilgen over het water en zijn de huizen eromheen haast niet
meer te zien. Een oase van rust in Oost.

Foto Anneke Ellerbroek

Pastoor Ton Huitink heeft 21 jaar bij de
politie gewerkt. Daarna werd hij priester.
Sinds anderhalf jaar is hij pastoor van de
drie grote stadsparochies Sint-Ludgerus,
Sint Martinus en Salvator.

Foto Het Utrechts Archief

Terug naar de Lichtjestocht. Het was
voor mij een echt avontuur om mee
te maken. De tocht eindigde in de
Aloysiuskerk en ik zag daar heel veel
tevreden gezichten. Deze kerk aan de
Adriaen van Ostadelaan vormt voor
velen een markante plaats in UtrechtOost. Het contact met de buren ervaar
ik als allerhartelijkst ook al ken ik nog
niet iedereen. Ik voel me hier thuis en
kijk uit naar de komende Lichtjestocht
en hoop dan van harte kennis te
mogen maken met vele medebewoners
in de wijk. Op pagina 4 staat meer
informatie over de Lichtjestocht
16 december a.s.

Pilates • Yoga •
Dansimprovisatie •
Young Contemporary •
Peuterdans

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.
Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Hoera!
Kinderdagverblijf ’t Klavertje
is nu vanaf 7.00 uur open.

Al 20 jAAr in
Utrecht OOst

Abstederdijk 303

Brood * geBak * Cake & koek
taarten & vlaaien * Hartige Broodjes
Burg. reigerstraat 43
www.BanketBakkerij-verspeek.nl

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht
www.torbavilla.nl

Weg naar Rhijnauwen 3
www.studio3utrecht.nl

biologisch

www.ludens.nl
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Panorama in Oost

Illustratie Niels Bongers

Werkers in de wijk

Wandelen in Oost

Wordt Oosterspoorbaan
Zuid een wandelpad?
Het zuidelijkste stukje van de Oosterspoorbaan wordt calamiteitenweg
en wandelpad. Dat stelde de gemeente Utrecht voor op 7 november,
tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden, die zo’n zestig
belangstellenden trok. Ze waren verrast én toonden zich kritisch over
het voorgenomen wandelpad en de inrichtingsideeën

Foto’s Petra Davids

Oude Houtensepad

Het verkeer regelen is een vak
“Het lijkt saai, maar ik vind dit leuk werk, want het is heel afwisselend.”
Afgelopen november kon je verkeersregelaar Michel Tigelaar regelmatig
tegenkomen op de kruising van de Homeruslaan en de Oudwijkerdwarsstraat. De omwonenden waren er blij mee, maar automobilisten hadden
minder begrip. Sommigen werden zelfs agressief.
Herman Radstake
Oude Houtensepad

De Oosterstraat was een maand
dicht om het wegdek opnieuw te
bestraten. Sinds begin december
liggen er klinkers en brede fiets
paden, net als de Maliesingel en de
Tolsteegsingel aan de andere kant
van het spoor. Veel automobilisten
probeerden toch door het smalle
eenrichtingseindje van de Oudwijkerdwarsstraat naar de Zonstraat
te sluipen. Daarom werd een verkeersregelaar ingehuurd. Met succes, zegt Tigelaar, want hij houdt
veel sluipverkeer tegen. Misschien
ook door zijn imposante uiterlijk:
zo’n twee meter, verpakt in dikke
warme kleding en een fluorescerend regenpak. Hij vertelt relaxed,
opgewekt en supervriendelijk over
zijn ervaringen als verkeersregelaar.

Omwonenden
“De bewoners zijn erg vriendelijk
tegen mij. Toen we hier begonnen,
boden ze regelmatig koffie aan.
Maar ik ben helemaal zelfvoorzienend, dus dat was niet nodig.
Elke dag komen er wel mensen
een praatje maken. Ze zijn blij dat

Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

ik hier sta. Vooral de bewoners in
de kleine straatjes merken echt het
verschil in aantal auto’s. In de drukke ochtend- en avondspits houd
ik zeker negentig procent van de
auto’s tegen. Maar ik schat dat
zestig tot zeventig procent van de
automobilisten toch redelijk gefrustreerd is.”
Agressie
Tigelaar staat net met een buurtbewoner te praten als ik aankom.
Het gaat over een collega die vorige
week door een agressieve chauffeur omver is gereden. “Ja, dat komt
best veel voor,” zegt hij, “Mensen
die voor hun gevoel te ver moeten
omrijden en dan toch proberen
tegen de richting in door een smal
eenrichtingsstraatje te rijden. Maar
de meesten leggen zich daar wel
bij neer. Vorige week nog had ik er
twee die wilden doorrijden. Vaak
zijn dat jongelui die elkaar in de
auto zitten op te hitsen. Als je blijft
staan, word je aangereden. Dus heb
ik ze laten gaan. Onze veiligheid
staat voorop, benadrukt mijn werkgever bij ons.”

Het wandelpad verbindt de Gansstraat via de begraafplaats Kovels
wade en het viaduct onder de
Waterlinieweg met de Rijndijk. De begraafplaats zou hiervoor aan de achterzijde extra ingangen krijgen. Er is al
een voetgangersbrug voor het wandelpad aangelegd over de gracht bij Lunet
II, de houten loods die onderdeel is
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Geen inspraak
De kritiek van de omwonenden
richtte zich op het ontbreken van
inspraak en op de veiligheidsrisico’s
die het pad zou kunnen meebrengen
voor de eigenaren van aangrenzende
tuinen. Als oplossing werd voorgesteld het pad van zonsondergang tot
zonsopgang af te sluiten voor het
publiek.

Afwisselend werk
De werkzaamheden van Tigelaar en
zijn collega’s zijn afwisselend. Ze
treden ook aan bij evenementen om
de mensenstromen in goede banen
te leiden. “Daarnaast staan we bij
de vervangende bussen als er een
treinstremming is en bij voetbalwedstrijden verkopen we parkeerkaartjes. Een paar weken terug nog
stonden we bij de Gelredome, waar
Justin Bieber optrad. Onze werk
tijden verschillen per inzet. Hier sta
ik van half 8 tot half 7 ‘s avonds, elf
uur lang.” En daar komt zijn reistijd
nog bij: Tigelaar woont in Hoogeveen. “Meestal worden we een dag
van tevoren gebeld waar we naartoe
moeten. Dat maakt het afwisselend
en leuk.”
Ruim een half jaar doet Tigelaar
dit werk. Daarvoor was hij onder
andere kok en hij woonde een paar

Ook op de voorgestelde inrichting,
onder meer met grote bomen, werd
kritisch gereageerd. Met die inrichting wil de gemeente aansluiten bij

Foto Hannah Jansen

Herman Radstake

het aangrenzende deel van de voormalige spoorlijn. Hierop wordt tussen Koningsweg en Notenbomenlaan
een fiets- en wandelpad aangelegd.
Het zuidelijke deel is tot midden
2017 nog bouwweg voor de Uithoflijn. De gemeente heeft toegezegd de
bezwaren en voorstellen mee te nemen in de verdere planontwikkeling.

jaar in Italië waar hij als zelfstandige
stroopwafels verkocht.
Brrrrrrr
Krijgt hij het niet koud op druilerige
dagen in het najaar? “Nee. Je moet
je natuurlijk goed warm aankleden,
goed eten, uitgerust zijn et cetera.
En je stelt je erop in, dat maakt
veel uit. Om de twee of drie uur ga
ik even in de auto zitten om op te
warmen.”
Het bedrijf biedt werknemers tips
en instructievideo’s over de juiste
manier over onder andere het omgaan met burgers met agressie. Er is
een afdeling kwaliteit en ondersteuning, die vooral in de eerste weken
regelmatig komt kijken en advies
geeft. Ook na de aanrijding van de
collega kwamen ze dagelijks kijken
hoe het ermee ging. Wat vindt hij de
belangrijkste tip? “Rustig blijven.”
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Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

Agenda Lekker weg in eigen wijk
3 dec	De maandelijkse rommelmarkt in de Wilhelminakerk van 11.00 – 14.00 uur.
11 dec 	Concert door het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest in de Wilhelminakerk om 16.00 uur.
24 dec – 8 jan 	Het jaarlijks terugkerende Winter Station in het Spoorwegmuseum. Een leuk gezinsuitje in de kerstvakantie.
15 jan

De traditionele Nieuwjaarsduik in het culturele programma van 2017 met als thema Van Mondriaan tot Dutch Design.

Tot 5 feb 	De tentoonstelling Utrecht Centraal in ontwikkeling. Het stationsgebied van 1843 tot 2016. www.spoorwegmuseum.nl

Foto Pauline Brenninkmeijer

12 maart
Het Utrechtse gesproken woord. Het echte gesprek in tijden van digitalisering. www.culturelezondagen.nl
Vanaf 11 maart 	start van het nieuwe themajaar ‘Een tuin vol dieren’. Met aandacht voor vogels, bijen en alle andere diertjes in de tuin.
www.uu.nl/botanischetuinen

Tamara Kuitert
Pauline Brenninkmeijer
Mauritsstraat

Liefde voor het koken zat er bij de Bossche Tamara Kuitert (45) vroeg in. Ook
al studeerde ze maatschappelijk werk,
de meeste mensenkennis deed ze op
tijdens haar bijbaantje achter de bar bij
café de Kletskop op de Zeedijk. Ze ging
vervolgens een koksopleiding volgen.

Elf jaar woont ze nu, met man en dochter,
in de Kovelaarstraat in Utrecht-Oost:
“Ik heb me nog nooit ergens zo thuis
gevoeld.” Na een coördinerende functie
bij De Wilg, begon haar kokshart te
kriebelen. “Ik zag brommertjes met
eten voorbij tuffen en dacht: kan ik dat
ook niet?” Zo ontstond ‘De Buurvrouw’,
een kleinschalige maaltijdservice met
dagverse gerechten. Haar achtertuintje
grenst aan begraafplaats Kovelswade,
dus: “Hoef ik hier nooit meer weg.
Als het zover is gooien ze me maar
over de schutting.”

19 maart 	Utrecht Science Park Marathon. Meld u aan om een van de afstanden te lopen of werk mee als vrijwilliger.
www.utrechtmarathon.nl
Zaterdag	Elke laatste zaterdag van de maand Repair Café in De Wilg 14-17 uur, Mecklenburglaan 3-5. www.repaircafe-utrecht.nl
Woensdag
Elke woensdag van 18.15-20.15 uur spreekuur in de Strafrechtswinkel, Keerkringplein 40. www.strafrechtswinkelutrecht.nl

Kerst in Oost

Winkelgebied Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat heeft sfeervolle verlichting met versierde etalages.
Kijkt u vooral naar het prachtige winterlandschap in de
winkel van Langerak, met
besneeuwde bergen waar
treintjes tussendoor rijden.
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Lichtjestocht in Oost
De Aloysiuskerk, Wilhelminakerk en Holy Trinity Church organiseren,
samen met Ondernemersvereniging Puur Oost en De Wilg, op
16 december de prachtige lichtjestocht. De tocht begint vanaf de Holy
Trinity Church (Van Limburg Stirumplein) via het Wilhelminapark en
de Wilhelminakerk naar de Aloysiuskerk. Onderweg volgen groepjes
mensen het spoor van meer dan tweeduizend lichtjes, dat langs allerlei
scenes uit het Kerstverhaal leidt. Onderweg zingen diverse koren
kerstliederen. Martin van den Heuvel van Puur Oost: “We organiseren
de tocht voor de 3e keer. Het is al twee keer een doorslaand succes
geweest. We verwachten meer dan 1000 deelnemers, jong en oud.”
De lichtjestocht duurt van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Maarschalkerweerd

Kom kijken, ruiken en proeven

www.moestuinutrecht.nl
1304_Moestuin_Adv Oostkrant.indd 1
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“professioneel maar tóch zo dichtbij”
reactie van een nabestaande

www.dezwaanuitvaarten.nl

030 238 00 38
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Nachtegaalstraat-Burg.Reigerstraat
Wilhelminakerk
Koningsweg
Museum Oud Amelisweerd
Aloysius Kerk
Holy Trinity Church

Concert in de Wilhelminakerk
Op zondag 18 december vindt er
om 10.00 uur een bijzondere dienst
plaats. Het muziekgenootschap
Collegium Musicum Trajectum
voert tijdens de kerkdienst het
Magnificat van J.S. Bach uit.

		

Op ontdekkingstocht in het MOA
Museum Oud Amelisweerd (MOA)
heeft in de kerstvakantie een speciaal gemaakte familiekijkkaart.
Hiermee maak je een ontdekkingstocht door de wonderlijke wereld
van baron, koning, burgemeester
en kunstenaar. Wanneer je naar
huis gaat, heb je een hoofd vol
bijzondere verhalen. Je wordt betoverd, want achter elke deur wacht
een verrassing ... Wat is er te zien in
de Fazantenkamer, de Salon van de
Koning of de kleine blauwe kamer?
In elk geval kom je langs de werken
van de tentoonstelling ‘Lodewijk
Napoleon’ met kunst van onder
meer Armando. www.moa.nl

Herders en engelen gezocht
Op zaterdag 24 december om
18.00 uur voert het kinderkoor het
jaarlijkse kerstspel op in de Aloysius Kerk. Je kunt meedoen als je
een beetje kunt lezen (vanaf groep
3 t/m 8). Je krijgt altijd een rol als
bijvoorbeeld herder, engel, Maria
of Jozef. Ook zoekt de kerk kinderen voor het Driekoningenspel dat
op zondag 8 januari om 9.30 uur
is. Je mag natuurlijk ook met beide
spelen meedoen. Kom repeteren
of kom gewoon een keer kijken en
meezingen. www.parochieutrechtoost.nl/mededelingen

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

2

De witte ingang van het tuincentrum aan de Koningsweg
leidt naar een waar winters
tafereel. Binnen struin je door
Engels-aandoende besneeuwde
straatjes, kamers vol glitter en
de mooiste kerstbomen.
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