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CREMATORIUMPLAN IN ROOK OP
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

STEUN VAN DE WIJKRAAD

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

Sanne Frequin en Aly Gruppen waren verrast 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 nauwelijks 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 buurtcomité 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 crematoria!”

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 verrassende ontdekkingen. Aly: “Op de gemeentesite 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 Buurtenparade 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 bewoners - 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 gemeentelijke beleid in hun buurt.

De wijkraad vond de argumenten van de
bewoners valide. Voorzitter Remmelt
Veen: “We hebben de wethouder geadviseerd 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 bouwprojecten. Eerst draagvlak, dan pas vergunningen aanvragen. Niet andersom.
Bij gemeentelijke projecten zoals de
herinrichting van de Reiger- en Nachtegaalstraat gaat dat steeds beter en
komen bewoners zelfs met creatieve en
praktische ideëen.
Broos Schnetz, in de jaren negentig medeoprichter 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 omwonenden, maar een belang van ons allemaal en daarom het strijden waard.“

GEEN CREMATORIUM

Eind januari blies de wethouder de plannen af. Hij schreef dat ‘vanwege milieuen verkeershinder een crematorium
onhaalbaar is.’ Het visiestuk van de bewoners blijkt meegewogen in het oordeel. 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! ■

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

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 onveranderlijk vol verhalen over wat er gaande is
in de wijk. Onafhankelijk, door en voor de
bewoners van Utrecht-Oost. Ook in verkiezingstijd. In deze editie daarom extra
aandacht voor de democratische kant
van Oost, verweven in een aantal buurtverhalen over onrust rond een dodenakker, een student die een stemlokaal runt,
de Europese droom van worsteltalent
Bredi uit Sterrenwijk, senioren die opnieuw de klas ingaan, een 90-jarige die
Oost heeft gered van de sloopkogel en
een rondleiding door de Schildersbuurt
op 8 april. Veel leesplezier!

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

Nieuw! De podcast
van de Oostkrant
De Oostkrant staat vol opmerkelijke verhalen uit de wijk. Maar de ruimte in de
papieren uitgave is beperkt. Dat is jammer, want Oost heeft zoveel te vertellen!
En soms willen we buurtgenoten gewoon
wat langer aan het woord laten. Daarom
introduceren we de Oostcast, de podcast-serie van de Oostkrant, gemaakt
door onze redacteur Pieter Willemsen.
De Oostcast is een aanvulling op de
krant. Een podcast-icoontje bij een artikel 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!

VOLG OOST OP FACEBOOK
facebook.com/oostkrant

ATRIA
DÉ MAKELAAR VAN OOST
BEL VOOR EEN
GRATIS WAARDEBEPALING

Atria

Pauline Res & Hiske Alting

alting uitvaarten
Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

makelaardij

Jan van Scorelstraat 74 • 3583 CR Utrecht • 030 234 04 34
info@atriamakelaardij.nl • www.atriamakelaardij.nl

alting uitvaarten
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HET WOORD IS AAN

Kees Boonman

LEERGALOOS OOST

Annemarie Reinders | Marislaan

JOHAN HELPT JUF MARGO
'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 Pols helpt de kinderen uit de

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 professie 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 waargenomen. Kortom ik ben journalist en
gespecialiseerd in slecht nieuws.
Natuurlijk heb ik oog voor wat wel
lukt, goed gaat en gratis wordt uitgedeeld. Maar wat goed gaat, gaat
goed, daar hoeft dus niet aan te worden gesleuteld. Maar waar we allemaal last van hebben, wat ergert,
soms onrecht is, moet worden benoemd en opgelost.
In verkiezingstijd vliegen de oplossingen je om de oren. Opeens wordt
dat wat eerst niet kon, wél mogelijk.
Mooi weer voorspellen en voor iedereen een gratis parkeerplaats?
Vergeet het maar, na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart regent 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 enthousiasmeren. 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. Amsterdam 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 konden 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 compromis. 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 compromis schuwt.
Kees Boonman is politiek journalist en

woont in Oost.

Aanvankelijk is Johan in de ochtend aanwezig, 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 kinderen 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

WORSTELEN IN OOST

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

ONMISBARE SCHAKEL

Tijdens het interview en de fotosessie laten 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

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

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 afwisselend. En meestal vanuit een wijkcentrum.
Ook in Oost is Johan geen onbekende. Hij
heeft jarenlang in Buurtcentrum Oudwijk
(nu Podium Oost) en Sterrenzicht gewerkt. Maar toen zijn pensioen in zicht
kwam, dacht hij na over de toekomst. Een
ding wist hij zeker: niet achter de geraniums! Hij bezocht een informatiemarkt

klas van juf Margo met klokkijken.
- FOTO PAULINE BRENNINKMEIJER

voor senioren en maakte kennis met Leergaloos. 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.” ■
www.leergaloos.nl
www. kohnstammschool.nl

MICHAEL KARS | LENTE IN GALGENWAARD

BREDI SLINKERS
NAAR HET EK?

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

Op het Sportgala Utrecht won deze
prachtige foto met grote voorsprong de
publieksprijs: Bredi Slinkers, het 14-jarige
worsteltalent uit Sterrenwijk, die zojuist 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 leeuwenhart 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 leven. En ik wil winnen, altijd.” Met zijn vader Terry, beheerder van Sportspeeltuin
Abstede, reist hij geregeld naar het buitenland om op internationale toernooien
en trainingskampen met tegenstanders
van formaat te worstelen. Volgens zijn
trainer de enige manier om beter te worden. “Helaas krijgen we voor deze talentontwikkeling geen geld van het NOCNSF.” Om de kosten te drukken rijden ze
met een busje naar de toernooien en slapen ze op luchtbedjes in de sporthallen.

DROOM

Bredi heeft een droom, hij wil de Europese titel pakken in zijn leeftijdsklasse. Het

EK is dit jaar in Hongarije. Ver weg. En
deelnemers zijn verplicht in het dure atletenhotel 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 kunnen maken: doneeractie.nl/help-talentnaar-het-EK ■

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST
VAAR HET
KOM EN ER

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

ZELF!

BROOD GEBAK CAKE & KOEK
TAARTEN HARTIGE & BELEGDE BROODJES

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht
www.torbavilla.nl

Burgemeester Reigerstraat 43
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL
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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.

Toelichting op www.oostkrant.com/panorama

STEMLOKAAL IN OOST

Carel van den Tweel | Rika Hopperlaan

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

Op 21 maart zit hij in de Daltonschool
Rijnsweerd. “De Tweede Kamerverkiezingen 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 komen. 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 verzoek gehonoreerd, dan volgt een digitale
training. “Voorzitters krijgen extra instructies op het stadskantoor, want zij moeten
ook de lastigere zaken plooien.” Zo corrigeerde hij een teamlid dat een moeder
op hoge toon verplichtte om haar kroost
buiten het stemhokje te laten. “In principe
Student Jelle van Toledo is woensdag
21 maart de voorzitter van het stemlokaal
Daltonschool Rijnsweerd. - FOTO MICHAEL KARS

ACTIEVERLEDEN IN OOST

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 leuke promotie van de democratie.”

ANDERE STEMBILJETTEN?

De stemcomputer heeft Jelle nooit meegemaakt. “Zolang fraude en hacken niet
zijn uit te sluiten, zal dat zo blijven.” De
huidige stembiljetten vindt hij wel onhandig groot. De oplossing? “Hang de
complete kandidatenlijst op postergrootte in het stemlokaal. Maak van het stembiljet 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 grote 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 ingeleverd heeft op het stadskantoor. Een lange

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 Rembrandtkade. Niet in de laatste plaats door
de vasthoudende inzet van de bewoners

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 geplande tracé liep van waar nu De Hoogstraat
zit, over de Rembrandtkade en Abstederdijk, dwars door Sterrenwijk richting het
nieuw te bouwen verkeersplein bij het
Ledig Erf. Honderden huizen zouden tegen de vlakte gaan. ‘Ruim baan voor de
auto’, was het credo in die jaren.

30 jaar

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

D66
GroenLinks
VVD
PVDA
SP
Student & Starter
CDA

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

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

Opkomst

66%

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.
Bron: www. utrecht.nl/onderzoek

sloop. - FOTO ARNOUD WOLFF

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

LOMPHEID

Uit haar archief vol krantenartikelen en
pamfletten laat Joan een stadsplattegrond 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 sloopkogel 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 actiecomité de zaak destijds aanpakte: ‘We

WIJZE LES

gingen met bezwaarschriften langs de
deuren. Allemaal handwerk, want we gebruikten een typemachine met doorslagen. 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

Voor al uw voetklachten

vertrouwde
podotherapeutische
voetzorg

OOS UTREC
HT
T

wijk in de jaren 60 voor grootschalige

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.

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.”

ZO STEMDEN WE IN 2014

Joan Vermeulen behoedde onze

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

AAN DE SLOOPKOGEL ONTSNAPT
‘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: “Geamoveerd is een net woord voor slopen.”

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

sport &
contactlenzen
gaan prima samen
Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

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

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 jonge actievoerders? “Zoek draagvlak, wees
goed voorbereid, formuleer een beter alternatief en blijf geloven in de goede
zaak.” ■

Beluister het hele interview
op oostkrant.com/podcast
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BUURTGENOTEN

Smakelijke
speurtocht

Pauline Brenninkmeijer | Mauritsstraat

MIRJAM SORBI
Vanuit haar lichte flat kijkt Mirjam Sorbi
(64) uit op het Krommerijnpark waar ze
geregeld haar twee Roemeense straathonden en geadopteerde whippet uitlaat. Als lid van de bewonersgroep ‘Lekker 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

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 vanillevla-plant, de hagelslagboom en de patat- en chipsplant. Zo leer je op natuurlijke
wijze alles over planten. Een leuke en leerzame speurtocht voor kinderen van 6 tot
12 jaar.

vertrok met een rugzak naar Kenia. Ze
kocht een villa aan de Oostkust en maakte 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 boerderij wonen, met meerdere mensen, om
daar getraumatiseerde honden op te
vangen. Ze wil nog één keer terug naar
Kenia “om echt afscheid te nemen.” ■

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

DE SLOEPENRACE

Spectaculaire sloepenrace over de Krommerijn en door de Utrechtse grachten
- FOTO TOM RUITENBEEK

Op zaterdag 14 april vindt de jaarlijkse
Utrechtse Grachtenrace RonDom plaats.
De roeiwedstrijd voor sloepen met stuurman en 8 tot 14 roeiers aan boord, gaat
ook door Oost. De vijftig veelal historische sloepen vertrekken om de halve
minuut vanaf Theehuis Rhijnauwen. Via
de Kromme Rijn varen ze op volle snelheid langs Galgenwaard, door het Krommerijnpark en voorbij het Pieter Baancentrum, om bij de Tolsteegsingel onze wijk
te verlaten. De race vervolgt via de singels, Oudegracht en Vaartsche Rijn en
finisht in de oude Veilinghaven. De winnende sloep zal dit 15 kilometer lange
parcours naar verwachting in minder dan
anderhalf uur afleggen, een gemiddelde

roeisnelheid van meer dan 10 km/u! Inhalen op de smalle stadse wateren vereist
ware stuurmanskunst en vooral veel durf
Spektakel dus!
Organisator van deze 16de editie is Roeiploeg Utrecht. Volgens bestuurslid en
wedstrijdleider Wilbert Coumans hebben
de Utrechtse deelnemers in deze Grachtenrace ‘de potentie om in de top3 te eindigen’. Een extra reden om te gaan kijken! ■
Zaterdag 14 april
Start: Theehuis Rijnauwen
Finish: Veilinghaven
De eerste sloep start om 12:30 uur
Facebook.com/GrachtenraceRonDom

RONDLEIDING DOOR DE SCHILDERSBUURT
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 Schildersbuurt! De stadsgidsen Els Jimkes-Verkade en Bart Seidel leiden
je zondag 8 april rond en vertellen

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

MUZIEKFESTIVAL LIVE IN OOST!
Op zondag 8 april kunnen muziekliefhebbers hun hart ophalen. Verspreid over
drie zalen in het University College gebouw 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-songwriter tot garagerock en van jazz tot
Nederlandstalige chansons. De band
Henk Wilmans & de Rodeo Lasso Showband die ‘country in je moerstaal’ speelt,
zorgt voor een knallende afsluiting.

Wilhelminakerk, 1931
- FOTO UTRECHTS ARCHIEF

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
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PROFITEER NU VAN EEN
GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING

Maarschalkerweerd

Wij telen, jij oogst.
Wekelijks je handen in de
aarde. Gezellig en gezond.
Zelfoogsten van april t/m
december. Meld je aan!

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 Korenfestival, dat vorig jaar maar liefst 3.000
bezoekers trok, en van het Filmfestival
Oost. Buurtgenoten die als vrijwilliger willen meehelpen met culturele activiteiten
zijn welkom. Neem contact op via de
website van Cultuur in Oost.

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

030 - 22 10 800
“professioneel maar tóch zo dichtbij”
reactie van een nabestaande
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