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Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

OOSTERBUURT NIET TE KOOP
schalige sloopplannen om hier - net als in
Oudwijk en de Schildersbuurt - ruimte te
maken voor de (vierbaans) Oostelijke invalsweg richting stadscentrum. De gemeente kocht daarvoor woningen op,
maar toen na massaal verzet van bewoners
de plannen sneuvelden, liet ze die vervolgens verkrotten.

In de gevel van Zonstraat 28 is een gedenksteen gemetseld met het opschrift
‘Hier rust het ongenoegen van de Oosterbuurt, 15 mei 1985’. Volgens de
overlevering ligt achter deze gevelsteen
de afstudeerscriptie van student Gerben
Schuhmacher uit 1984 over de juridische
kant van de strijd in de jaren 70 en 80.
Op 16 mei 2020, 35 jaar na dato, willen
de bewoners de overwinning herdenken
met een groot buurtfeest.

ROERIG VERLEDEN

Jos vertelt dat toen hij er kwam wonen, in
de jaren 70, de gemeente in het kader van
stadsvernieuwing de woningen alsnog wilde slopen. “We vreesden forse huurverhogingen na nieuwbouw. We richtten een
actiecomité op en kwamen in verzet met
demonstraties, kraakacties, pamfletten en
heftige protesten in de gemeenteraad. Een
roerige tijd!” In 1983 beslechtte de rechter
de strijd en dwong de gemeente de woningen op te knappen. De huurders mochten blijven.

GEMENGDE BUURTEN

Het actiecomité dat zich sterk maakt voor het behoud van sociale huurwoningen in
de Oosterbuurt, met in het midden Jos Schuurman - FOTO MICHAEL KARS

Protest in de Oosterbuurt! Bewoners willen dat woningcorporatie Mitros
stopt met het zogenoemde uitponden (verkopen) van sociale huurwoningen (maandhuur tot €720). Met spandoeken aan de gevel, vlugschriften
en het aanbieden van een petitie aan de wethouder hebben ze afgedwongen dat de verkoop voorlopig wordt stopgezet.
De Oosterbuurt is de driehoek Zonstraat,
Oosterstraat en het zuidelijk deel van de
Oudwijkerdwarsstraat. Jos Schuurman is
woordvoerder van het actiecomité: “We
hebben een hechte buurt met veel zorg
voor elkaar. Mitros heeft de afgelopen jaren
sluipenderwijs veel sociale huurwoningen

verkocht, ongeveer de helft. De balans is nu
nog goed, maar we willen niet dat het aantal sociale huurwoningen verder daalt.
Mensen met een bescheiden inkomen moeten in onze buurt kunnen blijven wonen.”
Het is niet voor het eerst dat de buurt van
zich afbijt. In de jaren 50 lagen er groot-

Bastiaan Staffhorst van Mitros geef een toelichting: “In haar recente Woonvisie streeft
de gemeente naar gemengde wijken met
voldoende sociale huurwoningen. Daarvoor moet fors bijgebouwd worden, waar
we graag aan bijdragen door voor elke
huurwoning die we verkopen twee nieuwe
te bouwen. In Oost is een forse inhaalslag
nodig, want het percentage sociale huurwoningen is ver beneden het stadsgemiddelde, 18% versus 29%. Probleem is een
gebrek aan bouwlocaties. Daarom hebben
we de verkopen in Oost voorlopig stopgezet en zijn we in overleg met de gemeente.”

Oost mag het weten:
lustrum Oostkrant!
2020 wordt een feestelijk jaar voor de
Oostkrant, dan vieren we onze tiende
jaargang! Tot 2009 was de Oostkrant
een uitgave van het wijkbureau en
welzijnsorganisatie Cumulus. Na heibel
binnen de samenwerking besloot een

FOTO: NELLEKE POORTHUIS

groep betrokken bewoners om de
krant in eigen beheer te maken, onaf-

PRIJZEN DOOR HET DAK

Volgens Jos een goede eerste stap: “Mitros
verkoopt graag huizen in Oost, want de
prijzen zijn door het dak gegaan. Elders in
de stad bouw je goedkoper. Maar zo raakt
onze buurt in onbalans. Daar hebben we
niet al die jaren voor geknokt! We hopen
dat het uitponden definitief stopt en dat er
meer gebouwd gaat worden in Oost, met
name sociale huurwoningen voor senioren. Dan krijgen we meer doorstroming,
wat ook goed is voor starters.” ■
Het boek ‘De Oosterbuurt, een
buurt die wist te winnen’ uit 1986
beschrijft de spannende strijd in de
jaren 70 en 80 en is als pdf te lezen op
www.oostkrant.com/wijkinfo

hankelijk van gemeentelijke instanties.
Ze richtten op 19 oktober 2010 de
Stichting Oostkrant op - zonder
winstoogmerk - met als doel om buurtgenoten te informeren over zaken die
spelen in Oost.

BUURTVERHALEN
Bestuur en redactie bestaan uit bewoners die zich onbezoldigd inzetten om
eenHet
breed
gelezen
en vooral verbinboek
‘De Oosterbuurt,
een
dendedie
krant
te te
maken.
Positief
vanbebuurt
wist
winnen’
(1986)
schrijft
de een
spannende
strijd in deen
jatoon, met
mix van informatie
ren
70 en is als
pdf te lezen
op www.
persoonlijke
verhalen.
De actualiteit
oostkrant.com/wijkinfo
in de wijk volgen we via onze veelbekeken facebookpagina.

SAMENWERKEN
Kosten voor opmaak, drukwerk en
bezorging dekken we met advertenties
van lokale ondernemers en een bescheiden bijdrage uit het Initiatievenfonds. Door samenwerking met

Wijkdebat: Wonen in Oost

Podium Oost, dat ook draait op de

Op zondag 26 januari organiseert Podi-

koop? Is splitsen een oplossing? En

vrijwillige inzet van buurtgenoten, be-

um Oost een wijkdebat over het thema

hoe krijgen we als bewoners invloed

sparen we beide veel productiekosten.

wonen: wat voor woningenmix willen

op de (her)bestemming van nieuw-

we in Oost? Meer ruimte voor starters?

en verbouwprojecten in onze wijk?

Gezinnen? Of juist ouderen? Is er vol-

Kom langs en praat mee over wonen

doende sociale huur en betaalbare

in Oost. Aanvang 16:00 uur.

www.oostkrant.com
facebook.com/oostkrant

Pauline Res & Hiske Alting
Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

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

alting uitvaarten
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HET WOORD IS AAN

Martin de Vries

KRINGLOOP IN OOST

Nelleke Poorthuis | Adriaen van Ostadelaan

WEGGEEFWINKEL HET ZONNETJE
Wie door de Zonstraat in Abstede
fietst, kan het niet ontgaan: op de
stoep voor nummer 106 staat een
charmante kraam: weggeefwinkel
Het Zonnetje van Annelies Potuyt.
Je mag geven én nemen. Spullen
over? Zet ze gerust in de kraam. Iets
nodig? Zoek wat leuks uit!

De aanleiding was heel praktisch: na het
overlijden van haar moeder zat Annelies
met veel overbodige spullen. Die zette ze
op een tafeltje op de stoep. Dat bleek een
groot succes. Buurtgenoten vroegen of ze
hun spullen erbij mochten zetten. Annelies: "Mijn buurman kon mijn gehannes
met een zeiltje niet aanzien en stond op

een dag voor de deur met een door hem
zelf getimmerde kraam. Zo is in 2010 de
weggeefwinkel geboren.”

SPAREN VOOR GAMBIA

In het kraampje staat ook een spaarpot,
voor Gambia. Annelies bezoekt in het
West-Afrikaanse land geregeld een klein

Gewoon een
stukje lopen,
heerlijk!
Net 60 jaar geworden besloot ik om
een deel van de Camino, de beroemde pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella, te lopen. Met een kleine
camera legde ik onderweg vooral
mijn beweegredenen om op pad te
gaan vast. Over de tocht zelf van 70
dagen kan ik kort zijn: een geweldige,
vooral zintuigelijke ervaring.
Na thuiskomst liet ik de video’s onberoerd. Ik wilde het ‘normale’ leven
weer oppakken en alle indrukken verwerken. Pas na drie maanden bekeek
ik de beelden terug. Vreemd! Ik zag
een man, een wandelaar, die maar
doorloopt en zijn ervaringen onder
woorden probeert te brengen. De
schoonheid van het landschap en
bijzondere ontmoetingen. Maar gedurende de tocht zakt hij steeds verder in zichzelf weg.
Ik monteerde de beelden tot één lange selfie en liet ‘m aan diverse tv-omroepen zien. Helaas, weinig enthousiasme: “te lang, te vreemd, niets voor
ons.” Eind 2018 sprak ik met Podium
Oost af om mijn film daar te vertonen.
Plots meldde zich echter een filmdistribiteur. Een stroomversnelling. De
film kreeg de titel ‘Camino, a feature
length selfie’ en werd geselecteerd
voor filmfestivals. Daarna volgde vertoning in 35 filmtheaters met na twee
weken een Kristallen Award voor het
behalen van 10.000 bezoekers. De
film is komend jaar zelfs te zien op
National Geographic!
Ja, een wandeling die behoorlijk uit
de hand is ‘gelopen’. “Ben je er door
veranderd?” Nee hoor, maar ik ben
wel gevoed met een bijzondere ervaring. En ik wandel vaker naar het centrum, of andere plekken in de stad. Zo
heb ik, na ruim 30 jaar dat ik hier in
Oost woon, onze wijk te voet opnieuw leren kennen. Gewoon een
stukje lopen, heerlijk!
Martin de Vries (63) woont in Oost en
is editor, filmmaker en producent. Hij
was o.a. decennialang de vaste editor
van Van Kooten en De Bie, samensteller en editor van het programma Villa
Felderhof en medeoprichter van
Tv-zender NostalgieNet. Met zijn documentaire ‘Camino, a feature length
selfie’ debuteerde hij als filmmaker.

BUURTWINKEL

De weggeefwinkel zorgt ook in Abstede
voor veel goeds en verbinding. "Mijn hele
straat is betrokken. Buren houden de
kraam netjes als ik op vakantie ben. En ieder jaar klust er wel iemand iets nieuws:
een geldkistje of een extra laatje. En ik vang
de mooiste gesprekken op van mensen die
elkaar ontmoeten bij de kraam."

‘De hele straat
helpt mee’
WINTERSTOP

De weggeefwinkel is nu met winterstop,
in maart gaat hij weer open. Verzamel dus
alvast speelgoed, kleding, schoenen, barbies, servies, boeken en al het andere wat
je over hebt, zodat Het Zonnetje in het
jubileumjaar 2020 met een volle kraam
kan starten! ■
Annelies Potuyt bij haar weggeefwinkel aan de Zonstraat 106
- FOTO NELLEKE POORTHUIS

TED IN OOST

Annemarie Reinders | Marislaan

BUREN VERTELLEN OVER WERK EN HOBBY
De Krommerijnwijk, gelegen tussen de Rubenslaan en de Kromme Rijn,
heeft veel gezamenlijke activiteiten, zoals de jaarlijkse buurtborrel,
het wie-is-wie-buurtboekje en de zalige-zomeravond. Meer recentelijk
organiseerden buurtgenoten ook zogenaamde TED-avonden met korte
lezingen over hun werk of hobby.

TED staat voor ‘Technology, Entertainment & Design’ en heeft als doel om goede ideeën te verspreiden. In 1984 werd de
eerste bijeenkomst met korte lezingen
gehouden in de Amerikaanse staat Californië waar veel technologiebedrijven zitten. Inmiddels heeft TED ook Utrecht-Oost
bereikt. Berthold Gunster organiseerde in
september voor de derde keer een TED
voor zijn buren van de Breitner-, Maris-,
Israëls- en Gabriëllaan.

‘Je komt meer
over elkaar te
weten’
TAFEL AAN DE KANT

Organisator Berthold Gunster introduceert de sprekers van de TED-avond in de

De avonden worden gehouden in de
woonkamer van Berthold en zijn vrouw
Annemargreet. De tafel gaat aan de kant
en 40 stoelen worden klaargezet. “Per
avond vertellen vier bewoners ruim een

kwartier over hun werk of interesse. We
doen als buurt al veel samen, maar door
deze lezingen kom je meer over elkaar te
weten.”

LEERZAME AVOND

Berthold blikt met plezier terug op de
avond in september. “Een oud-ondernemer vertelde over visie, innovatie en ambitie bij het opzetten van een onderneming en een buurtgenoot sprak over het
wankele evenwicht tussen onderzoek en
onderwijs bij wetenschappers aan de
Universiteit Utrecht. Daarna genoten we
van een enthousiast verhaal over het
Utrechtse klokkeluidersgilde en kregen
we uitleg over het onderzoek naar kanker.
Het zijn gevarieerde, leerzame avonden
met een drankje en hapje na afloop.
Heel gezellig, en goed voor het buurtgevoel.” ■

Op www.ted.com vind je vele
(internationale) TED-lezingen

Krommerijnwijk - FOTO ANNEMARGREET DWARSHUIS

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

dorp met 350 inwoners. "Een deel van de
spullen uit de weggeefwinkel verscheep
ik in een container naar dat dorp. Het
spaargeld komt daar ten goede aan
school, brillen en gebitsbehandelingen.
En soms kunnen we een uitje maken naar
de kust met kinderen die de zee nog nooit
hebben gezien."

Kelims.
Heel veel
Kelims.
Heel veel

kelims.
kelims.
Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

WE GAAN VOOR DE
BESTE VOETZORG!
PODOTHERAPIE

UTRECHT

030 - 252 27 23
info@podotherapie-utrecht.nl
www.podotherapie-utrecht.nl
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PANORAMA OOST

Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer gaat er bij hem een lampje branden aan de Vossegatselaan.

Toelichting en meer panorama’s op www.oostkrant.com/panorama

KINDEROPVANG IN OOST

Azarja Gutter | Wagenstraat

SAMEN OPVOEDEN 40 JAAR!
Ouders die doordeweeks elkaars kinderen opvangen, dat is het idee achter
Samen Opvoeden, een zogenoemde ouderparticipatiecrèche. Een uniek
concept, want in heel Nederland zijn er maar zeven, waarvan twee in
Utrecht-Oost. Samen Opvoeden (afgekort: SOP) bestaat 40 jaar.

Staatssecretaris Van Ark werkt aan een
wetsvoorstel om te zorgen dat ouderparticipatiecrèches hun eigen identiteit
en werkwijze kunnen behouden. Er zijn

De stoep voor het oude, statige schoolgebouw aan de Monseigneur van de Weteringstraat, een zijstraat van de Nachtegaalstraat, staat vol bakfietsen en fietsen met
kinderzitjes. Kinderen spelen met veel plezier op de grote speelplaats die SOP deelt
met de andere ouderparticipatiecrèche in
Oost, De Villa.

KINDEREN SAMEN OPVANGEN

“SOP is een schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving”, vertelt Elsa Gorter,
bestuurslid en moeder van twee kinderen
op deze opvang. Ze is er zelf grootgebracht, haar moeder was een van de oprichters. “In de jaren zeventig gingen vrouwen meer buitenshuis werken, maar was
er weinig aanbod van kinderopvang. Daarom startten een aantal moeders in 1979
deze crèche om samen elkaars kinderen op
te vangen.”

Dat SOP al zo lang stand houdt, is een
groot compliment voor de betrokken ouders, want het vergt een grote inspanning.
“We werken zonder professionals. Ouders
passen elk een dagdeel op de kinderen en
zijn verantwoordelijk voor de hele organisatie: pedagogische (bij)scholing, onderhoud van het pand, bestuur, financiën,
werving en communicatie. We voldoen
aan alle regels en zijn een erkende opvang,
een hele opgaaf met de toenemende regeldruk van de overheid. Maar ouders en
kinderen krijgen er veel voor terug.”

LEVENSLANGE VRIENDSCHAPPEN

Elsa ziet de opvang als een verlengstuk van
haar woonkamer. “De ouders die meedoen
voelen als familie, omdat je jarenlang samen optrekt. Het achterliggende principe
'ik pas op jouw kind, jij op die van mij'
spreekt me erg aan. Bij deze vorm van kin-

er twee in Amsterdam en vijf in Utrecht,
waarvan twee in Utrecht-Oost: Samen
Opvoeden (SOP) en De Villa.

deropvang ben ik heel betrokken bij het
opgroeien van de kinderen. SOP biedt ook
buitenschoolse opvang tot twaalf jaar.
Daardoor ontstaan levenslange vriendschappen. Ik heb nog steeds contact met
de kinderen met wie ik hier opgroeide. Op
de reünie waren onlangs bijna 200 SOP-ers,
dat geeft aan hoe sterk onze band is.
Mochten ouders geïnteresseerd zijn: er is
plek voor nieuwe kinderen bij SOP.” ■
www.sop-creche-utrecht.nl
www.kdodevilla.nl
www.kinderopvangdoorouders.nl

STREET ART IN OOST

Kinderen en ouders op de speelplaats van kinderopvang Samen Opvoeden
- FOTO MICHAEL KARS

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

SCHAKELKASTEN MET EEN BOODSCHAP
In de Schildersbuurt zijn een aantal grijze Stedin schakelkasten omgetoverd tot kleurrijke kunstwerken vol poppetjes en symbolen. Je wordt er
vrolijk van als je er langsfietst. Er staan ook Engelstalige teksten op, die
je even aan het denken zetten.
Op de schakelkasten voor de dierenarts
aan de Vossegatselaan staat in kleurrijke
taal ‘If climate were a work of art, it would
already have been protected’. Was getekend: Jamie Nee, de artiestennaam van
buurtgenoot Jamie Stulen, ontwerper en
maker van animaties en illustraties.

IN DE STIJL VAN RIETVELD

Jamie vertelt hoe hij in contact kwam met
opdrachtgever, Mark Polman, een jaar geleden waarnemend buurtconciërge: “Hij
was enthousiast over mijn muurschildeDe kunstenaar-activisten Jamie &
Nanna beschilderden de Stedin schakelkasten op de Vossegatselaan
- FOTO MICHAEL KARS

ring in de lokale pizzeria en vroeg of ik ook
iets kon bedenken voor die grijze schakelkasten op straat, liefst in de stijl van Rietveld wiens wereldberoemde huis in deze
buurt staat. Samen met Nanna de Jong,
met wie ik al jaren samenwerk, ging ik aan
de slag. “De meest gestelde vraag tijdens
het schilderen: hebben jullie wel toestemming? Maar daarna werden bewoners enthousiast. Een klein kind stond er met grote ogen bij te kijken en vroeg plots: Gaat
het over het klimaat? Daar hebben we het
op school ook over!”

AANDACHT VOOR KLIMAAT

“Kijk, zo’n reactie vinden we tof, dat kinderen zo open staan voor nieuwe dingen.
We vinden dat mensen los zijn geraakt van

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST
VAAR HET
KOM EN ER

ZELF!

Slagerij

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

Uw specialist in eten!
Al 3 generaties, sinds 1948
Burgemeester Reigerstraat 38
slagerijbrouwer.nl

BROOD GEBAK CAKE & KOEK
TAARTEN HARTIGE & BELEGDE BROODJES

Burgemeester Reigerstraat 43
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

de natuur. Klimaat en sociale ongelijkheid,
daar vragen we als kunstenaar-activisten
graag aandacht voor in ons grafische
werk. Beter dan blijven hangen in cynisme, zoals die ouwe baas die langsliep en
riep: heeft allemaal geen zin jochie, morgen kliederen ze eroverheen. Wij zeggen:
integendeel!”

GENOEG IDEEËN

Op de beschilderde schakelkast tegenover
Café Primus staat ‘I Never ever said this is
street art’, een knipoog naar Gerrit Rietveld
die op complimenten voor zijn beroemde
zigzagstoel, eigenwijs reageerde met: ik
heb nooit gezegd dat dit een stoel is! “Wij
spelen in onze kunst ook met vorm en
functie. Niet alleen op schakelkasten. Ook
op bankjes, prullenbakken, hekken of buitenmuren, we hebben ideeën genoeg!” ■
www.jamienee.com
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BUURTGENOTEN

Nieuwjaarsboodschap:

Pauline Brenninkmeijer | Paulus Potterstraat

JA-JA STICKER

MOSHÉ LEWKOWITZ
Zelden ben ik iemand tegengekomen die
zo veelzijdig en leergierig is als Moshé Lewkowitz (1952). Na het conservatorium
werd hij muziekconsulent en vioolleraar.
In zijn huis in de Frederik Hendrikstraat
hebben veel leerlingen les van hem gekregen. “Dat bouw ik nu af.” Verder speelt
hij (alt)viool in kwartetten en trio’s, begeleidt leerlingen op piano en speelt salonmuziek bij feestelijke gelegenheden. Op
huwelijksreis met zijn Marian (in 1977)
hoorde hij carillonmuziek. “Dat wil ik ook
leren”, dacht hij. Inmiddels is hij al 34 jaar
de stadsbeiaardier van Nieuwegein. Elke
vrijdagmiddag geeft hij een concert. Hij

speelt alles: “Bach, popmuziek, Sinterklaas- en kerstliedjes; toen Leonard Cohen overleed deed ik zijn ‘Halleluja’.” Tussen de volle boekenkasten en stapels
bladmuziek staat een oefencarillon om
thuis te kunnen studeren. Moshé is ook
een fanatiek bridger: “Totdat ik Marian
leerde kennen, had ik nog nooit een kaart
in handen gehad.” Nu is hij wedstrijdleider bij Bridgeclub Utrecht Oost. Moshé
woont bijna zijn hele leven in Oost. Als
student was hij bij de opening van café
Jan Primus. “Sindsdien ben ik er bijna elke
vrijdagavond te vinden.” ■

TREINTJE MET EEN GOED DOEL
Vanaf 6 december boemelt ie weer: het
wintertreintje van Willem Langerak. Elk
jaar tovert de winkelier zijn etalage aan de
Burgemeester Reigerstraat om tot een
groot winterwonderland. Een lange sliert
wagons rijdt rondjes door de besneeuwde
bergen. Willem geniet niet alleen van het
avondenlang thuis knutselen aan zijn winterse spoorbaan, maar vooral ook van de
vele vrolijke gezichten voor zijn etalageruit: treintje kijken is een uitje voor alle kinderen én ouders uit Oost. En let goed op,
er beweegt van alles: auto’s, skiërs, houthakkers, dansers en zelfs een wildplasser!
De jubileumwagon van de Oostkrant

Nieuw dit jaar zijn de monorail, een brandend huis dat door de brandweer geblust
wordt en bergbeklimmers die de hoogste
toppen bedwingen.
Bewoners en bedrijven kunnen de wagons
sponsoren en pimpen. De opbrengst (vorige winter bijna €3.400,-) gaat naar Stichting Make-A-Wish die zich inzet om ernstig
zieke kinderen een onvergetelijke ervaring
te bezorgen. Omdat 2020 een bijzonder
jaar is voor de Oostkrant (we vieren onze
tiende jaargang!), haken we deze winter
de Oostkrant-jubileumwagon aan.
Veel kijkplezier! ■

Onderzoek wijst uit dat 40% van de
Utrechtse huishoudens zonder sticker op
de brievenbus reclame ongelezen weggooit. Utrecht wil deze verspilling tegengaan met een nieuwe regel per 1 januari:
ongeadresseerd reclamedrukwerk en
commerciële huis-aan-huisbladen mogen
NIET meer door brievenbussen zonder sticker. De NEE-NEE sticker kun je dus verwijderen. Wil je tóch reclame ontvangen? Plak
dan de nieuwe JA-JA sticker, verkrijgbaar
bij het wijkbureau. Daarmee geef je aan:
ja, ik wil reclame, en ja, ik wil ook het
(commerciële) Stadsblad ontvangen.
Onveranderd is de NEE-JA sticker: geen
reclamedrukwerk, wél het stadsblad.
Wil je de Oostkrant blijven ontvangen?
Dan hoef je niks te doen, want de
nieuwe regel geldt NIET voor
gemeentelijke
wijkberichten en
wijkkranten zonder
winstoogmerk.
Mocht je geen Oostkrant meer
in de bus willen, laat dat de bezorger weten via guus@touker.nl ■
www.utrecht.nl/jajasticker

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

- FOTO MICHAEL KARS

RONDLEIDIN G MALIEBAAN
Zondag 12 januari bezoeken we de Maliebaan, in 1637 aangelegd als lokkertje voor
studenten van de toen net opgerichte universiteit. Het maliespel (een soort golf) was
destijds populair. Later kwamen er theekoepels voor de notabelen van de stad. In
1885 werd een van de paden tussen de
lindes heringericht tot fietspad, het eerste
in ons land, en nog altijd in gebruik. De

COLOFON
De Oostkrant is de onafhankelijke wijkkrant
door en voor de bewoners van Utrecht-Oost.

theekoepels maakten plaats voor stadskastelen zoals het aartsbisschoppelijk paleis, de loge van de Vrijmetselarij en in de
oorlog de hoofdkwartieren van de N.S.B.
én het verzet. De Maliebaan is nog altijd
een plek van sport & vertier met o.a. de
Piekenkermis, Singelloop en volgend jaar
een etappe van de Vuelta. Maar bovenal
is het een laan vol spannende verhalen. ■

Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een
oplage van 14.000 exemplaren.
Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres
naar onze bezorger guus@touker.nl
Verspreidingsgebied: Buiten Wittevrouwen,
Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Watervogelbuurt,
Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan,
Abstede, Schildersbuurt, Oudwijk, Rijnsweerd,
Wilhelminapark, De Uithof, Nova Zembla
buurt, Galgenwaard en Maarschalkerweerd.
Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),
Pauline Brenninkmeijer, Annemarie Reinders,
Azarja Gutter, Michael Kars, Nelleke Poorthuis,
Carel van den Tweel en Camille van den Boorn.
Contact: redactie@oostkrant.com
Met dank aan Monique Biesaart (corrector),
en Niels Bongers (cartoonist).
Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat

ZIJGEVELS GEZOCHT!
Maliebaan 1885
- FOTO UTRECHTS ARCHIEF

Rondleiding Galgenwaard | Zondag Zondag 12 januari van 11:00 tot 12:30 uur
Kosten: € 8,- per persoon (U-pas € 4,-) Meld je aan via de agendapagina op
www.gildeutrecht.nl en gebruik het wachtwoord: Oost1201

professioneel
maar toch zo
dichtbij

Bewoners van de Burgemeester Reigerstraat staan samen met onze burgemeester
voor de spectaculaire muurschildering die
de kunstenaars van De Strakke Hand op de
zijgevel van nummer 7 hebben geschilderd.
Het is een kleurrijke verbeelding van het
experiment waarmee de Utrechtse wetenschapper Buys Ballot (later oprichter van
het KNMI) in 1845 langs de net aangelegde
Oosterspoorbaan het Dopplereffect aantoonde. Die kennis wordt nog altijd ge-

100% BIOLOGISCH
ELKE DAG OPEN VANAF 8:00 UUR,
ZONDAG VAN 8:00 TOT 13:00 UUR.

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

BURGEMEESTER REIGERSTRAAT 33,
3581 KK UTRECHT

WWW.BROODCOMPANY.COM

bruikt bij o.a. snelheidscontroles en in de
buienradar. Opdrachtgever Universiteit
Utrecht zoekt meer zijgevels om iconen van
de Utrechtse wetenschap in het zonnetje
te zetten. Weet je er nog een in Oost? Stuur
initiatiefnemer Ingmar Swart een mail via
i.swart@uu.nl en wie weet, krijgen we nog
zo’n mooie schildering in de wijk! ■

Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Volgende editie vanaf 1 maart 2020
Deadline advertenties 1 februari 2020
Adverteerders advertentie@oostkrant.com
Realisatie De Oostkrant is een uitgave van
Stichting Oostkrant (KvK 51098059).
De productiekosten worden gedekt door
advertenties en het Initiatievenfonds.
Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek (voorzitter), Michael Lohle (penningmeester), Jessica
van Geel (secretaris) en Ger Offringa (advertenties).
Contact: bestuur@oostkrant.com

www.utrechtsemuurformules.nl
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