
HET WENSENLIJSTJE VAN  TIENJARIGEN
Om 'Tien Jaar Oostkrant' te vieren deden we vorig jaar een oproep: welke 
tienjarige leeftijdsgenoten mochten we ons eerste jubileumboek geven? 
Drie stoere meiden staken hun hand op: Maud, Mare en Madelief. Ze  
kregen de eerste boeken uitgereikt én de uitnodiging voor een interview. 
Want we wilden weleens weten: hoe is Oost voor kinderen? Kunnen ze 
lekker buitenspelen? Is er genoeg te beleven? Is het veilig? 

TIENERS IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

De tienjarige Mare, Madelief en Maud op het schoolplein  –  FOTO MICHAEL KARS
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Oost mag het weten!
Tot 2040 groeit het aantal inwoners in 
onze stad met 30%, volgens de recente 
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. 
Oost groeit zelfs harder, vooral op en 
rond het Sciencepark (Uithof) en  
Stadion Galgenwaard. Waar gaan alle 
nieuwkomers wonen, werken, winke-
len en recreëren? Hoe blijft onze wijk 
leefbaar? In de strategie staan de uit- 
dagingen en mogelijke oplossingen 
beschreven. Je vindt de strategie op 
 www.oostkrant.com/oost

Aan een grote tafel in de Gerard Dou-
straat branden de meiden direct los met 
de energie en onverschrokkenheid die 
tienjarigen eigen is. Maud zit op basis-
school de Odyssee, Mare op de Dalton-
school Rijnsweerd en Madelief op de 
Utrechtse Schoolvereniging. Als huiswerk 
hebben ze, soms geholpen door klasge-
nootjes, een wensenlijstje gemaakt. 

TRAMPOLINE EN KLIMREK
Ze spelen graag in het Wilhelminapark, 
maar "het speeltuintje is echt voor kleine 
kinderen, saai! Liever een trampoline, of een 
groot klimrek. Dan kun je lekker springen 
of hangen." Volgens de meiden is het park 
niet altijd even prettig. "Die zwervers doen 
best eng en pubers gooien met vuurwerk 
naar ons. Kan er niet meer toezicht zijn?"

RONDJE SKATEN
Het park komt vaak terug in het gesprek, 
want het ontbreekt in de wijk aan andere 
speelplekken: "We willen meer trapveldjes 
met doeltjes, of zo'n tof Cruyff Court. En 
dan wel goed onderhouden, want sommi-
ge speelplekken zijn echt vies." Ook skaten 
is populair, ze willen graag een betere on-
dergrond: "In het park is wel asfalt, maar 
steken de boomwortels er soms uit. Dan 
val je. We hebben liever een circuit, dan 
kun je een rondje skaten." 

NIEUWE SPEELGOEDWINKEL
Nog een wens die breed gedeeld wordt: er 
moet weer een leuke speelgoedwinkel ko-
men in Oost. " Of een Harry Potter winkel!" 

Mare heeft nog een persoonlijke wens die 
hier bij aansluit: "Ik wil graag een glutenvrij 
restaurant, want ons gezin heeft allergie. 
Dan kunnen we vaker uit eten of afhalen."

VEILIGE EN GROENE STRATEN
De jonge tieners fietsen graag zelf naar het 
zwembad of de sportclub. "Maar dat is best 
gevaarlijk, vooral door de tram op het kruis-
punt bij het zwembad. Kan daar niet een 
fietsbrug of een tunneltje komen?" En over 
veiligheid gesproken: zijn onze smalle stra-
ten vol met auto's en fietsen kindvriende-
lijk? "We willen veilige kruispunten, zodat 
je rustig kunt oversteken als je naar school 
of het park loopt. En misschien minder par-
keerplekken en meer groen in de straten, 
zodat er meer ruimte is om te spelen." 

WAT WILLEN PUBERS?
Het wensenlijstje van deze tienjarigen is 
duidelijk. We zijn ook benieuwd naar de 
wensen van oudere kinderen. Welke vijf-

JUBILEUMBOEK OVER OOST
De Oostkrant bestaat tien jaar. Om  
dat te vieren hebben we een jubileum-
boek gemaakt met de alleszeggende 
titel OOST. Meer dan 170 pagina's 
met de meest opmerkelijke buurt- 
verhalen die we in de afgelopen tien 
jaar hebben mogen optekenen, plus 
een reeks nieuwe artikelen. Een cadeau 
voor iedereen die Oost een warm hart 
toedraagt. Het boek is voor €7,95 te 
koop bij een select aantal buurtwinkels 
in Oost: District, Olijfje, Zilveren Hamer, 
Podium Oost, Verspeek, Langerak, Tutti 
a Tavola, Bruna, Moestuin Utrecht en 
webwinkel cadeau-cadeau. Veel lees-
plezier!  ■ Delicatessenwinkel Tutti a Tavola op 

de Burgemeester Reigerstraat is een van 
de verkooppunten van ons jubileum-
boek Oost  –  FOTO ARNOUD WOLFF

  www.oostkrant.com/jubileum

tienjarigen (mag een jaartje jonger of ouder 
zijn) mogen we daarvoor interviewen? 
Liefst jongens, want we hebben nu drie 
meiden aan het woord gelaten. 
Reacties naar redactie@oostkrant.com  ■

WENSENLIJSTJE
• Trampoline en klimrek 
• Meer speelveldjes 
• Vlak skateparcours 
• Speelgoedwinkel 
• Veilige en groene 
  straten
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Bewoners in actie om de Fransestraat groener en leefbaarder te maken  –  FOTO HANNAH JANSEN

GROEN OOST Annemarie Reinders | Marislaan

 
Samen met een paar studiegenoten be-
dacht Casparis voor een opdracht voor zijn 
studie Sustainable Business & Innovation 
aan de Universiteit Utrecht het fictieve  
bedrijf Bikefl!p. Eén van de beoordelaars 
vond het zo’n goed idee, dat Casparis eind 
2019 besloot om er een écht bedrijf van te 
maken. “Uit onderzoek van de ANWB blijkt 
dat er in Nederland bijna vier miljoen  
fietsen ongebruikt in schuurtjes staan. Zo 
zonde! Daar wil ik echt iets mee doen.”

DUURZAAM EN SOCIAAL
Tijdens zijn studie leerde Casparis alles 
over duurzame en sociale ondernemin-
gen. Dat past hij nu toe bij Bikefl!p: “We 
werken alleen met tweedehands fietsen, 
die we zelf opknappen. Vervolgens leve-
ren we ze met onze bakfiets af. Veel werk, 
maar gelukkig krijgen we hulp van vrijwil-

ligers die zich willen omscholen en werk-
ervaring zoeken.” BikeFl!p werkt ook sa-
men met maatschappelijke organisaties 
zoals Stichting Leergeld, Heel Overvecht 
Fietst en het AZC in Oog in Al. 

GROEISPURT
De jonge ondernemer ziet de toekomst 
van Bikefl!p rooskleurig in. Hij doet er alles 
aan om zijn onderneming te laten groei-
en. Onder andere door crowdfunding en 
externe investeerders. Hij werkt vanuit een 
oud buurtcentrum in Overvecht. Lachend 
kijk hij om zich heen: “Misschien heeft ie-
mand in Oost nog een loods te huur? Ik heb 
hier inmiddels alweer ruim 250 fietsen 
staan en ik groei er een beetje uit.”  ■

Het motto van Bikefl!p zegt eigenlijk alles: kinderen groeien, fietsen niet. 
Oprichter Casparis Beyer biedt ouders met Bikefl!p een abonnement op 
kinderfietsen. Ontgroeit je kind zijn of haar fiets? Ruil de fiets in voor een 
grotere. En gaat er iets kapot, dan komt Casparis het repareren. Binnen 
24 uur, wat een service!

KINDERFIETSEN DIE MEEGROEIEN

De jonge ondernemer Casparis 
Beyer in de werkplaats van BikeFl!p   
–  FOTO NELLEKE POORTHUIS

VERKOELING IN DE ZOMER
Meike en Michiel wonen sinds 2014 aan 
het plein langs de Kozakkenweg. De 
boomspiegels hadden bewoners al eer-
der groener gemaakt met stekjes uit hun 
eigen tuin. Met geld uit het initiatieven-
fonds legden ze recentelijk ook nieuwe 
plantvakken aan. Michiel en zijn buren 
kijken ernaar uit om hier op een bankje 
verkoeling te zoeken in de hete zomers. 
"We willen het plein nóg groener maken, 
als een verlengstuk van alle voortuinen. 
Dan kunnen we de hele zomer op straat 
leven." 

RATTENPLAAG TEGENGAAN
Karin Eijlander van Mitros ondersteunt de 
initiatieven: "We vervangen zelf rondom 
de flats de prikstruiken door fleuriger 
groen. Daarmee roepen we ook de ratten-
plaag vanuit de Kromme Rijn een halt toe, 
omdat ratten niet langer holen graven of 
schuilen onder die dichte prikstruiken."

GROENE OASE
Een tweede initiatief komt van Karen 
Lammerink en Hannah Jansen. Zij kennen 
elkaar van de 'buurtvuurtjes', een winter-
se samenkomst van buurtgenoten. Karen: 

"De Fransestraat lag er onverzorgd bij: 
een wegdek van asfaltgrint, veel parkeer-
vakken, met daaromheen saaie prikha-
gen. Zonder planten en bomen wordt het 
hier in de zomer vaak ondraaglijk heet."  
Samen met Mitros en wijkbureau Oost 
maakten ze een plan. De timing was 
goed, want de bestrating moest toch ver-
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Het Lodewijk Napoleonplantsoen 
wordt groener en groener. Bewoners 
van deze buurt tussen de Konings-
weg en de Kromme Rijn laten met 
meerdere initiatieven zien hoe je 
plannen omzet in planten!
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Nelleke Poorthuis | Adriaen van Ostadelaan

nieuwd worden. Hannah: "Wij wilden van 
de Fransestraat een groene oase maken." 

BLOEMBOLLEN
Dus werden enkele parkeervakken om-
getoverd tot groenstrook, kregen schuur-
tjes en woningen begroeiing langs de 
zijgevels en werden vier nieuwe groen-

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

'FC Utrecht blijft 
een goede buur'
 
De Galgenwaard wordt 85 jaar op  
21 mei 2021. Het is onlosmakelijk  
verbonden met Oost. Eerst als omni- 
sportstadion voor wielrennen, atletiek, 
turnen, windhondenwedstrijden en 
voetbal. En alweer 50 jaar het thuis 
van FC Utrecht. Een beeldbepalend 
sporticoon, bezocht door miljoenen 
mensen om te sporten en om sport te 
beleven. Een onmiskenbare plek voor 
velen, ook voor muziekliefhebbers, 
zoals tijdens het legendarische con-
cert van Prince in 1987. En voor veel 
jeugd is het stadion een droom, in de 
hoop dat ze ooit voor hun stadsclub 
mogen spelen.

Maar het stadion is ook onderdeel van 
een topsportgebied met SV Kampong, 
Hellas, UZSC en VV Utrecht. Een groen 
gebied vol beleving waar veel buurt-
genoten verblijven om zelf te sporten, 
sport te kijken en met vrienden en 
familie te zijn. En dat zal het blijven. 
Nieuw is dat deze sportclubs gaan 
samenwerken onder de naam Sport-
campus Traiectum, de oude naam van 
onze stad. Om kennis en faciliteiten te 
delen, maar ook om de (sport)bele-
ving te versterken. De stad blijft door-
bouwen met de ambitie om te groei-
en naar 400.000 inwoners, met naast 
het oude stadcentrum vier nieuwe 
centra, waarvan één rondom Stadion 
Galgenwaard. Hier komt meer ruimte 
voor wonen, werken, ontspannen en 
sport. De ‘groene long’ van de stad, 
waar iedereen kan sporten en ont-
spannen. Een zeer belangrijke fase 
voor de stad én Oost.

FC Utrecht zal zich hier volledig voor 
inzetten door bij te dragen aan de 
Sportcampus Traiectum en de ontwik-
keling rondom Stadion Galgenwaard. 
En we blijven natuurlijk een goede 
buur in Oost! We hopen u snel weer te 
mogen laten genieten van juichende 
supporters, doorgaans goed te horen 
in de wijk.

 Thijs van Es is sinds 2019 algemeen 
directeur van FC Utrecht en commis-
saris van de Eredivisie CV. Hij is sinds 
2007 trotse bewoner van Oost.   www.groenoost.net

  Meer info op www.bikeflip.nl 
Een abonnement kost tussen de €5 
en €12,50 per maand. Eerste maand 
gratis o.v.v. bikeflipoostkrant0321

FRANSESTRAAT OP DE SCHOP

vakken aangelegd met schietwilgen die 
aantrekkelijk zijn voor insecten. Tenslotte 
stopten de buren honderden bloembol-
len en planten in de grond. Hannah: "Zo 
maken we onze buurt veel groener."  ■  



 

Uw specialist in eten!  
Al 3 generaties, sinds 1948 
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DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

KOM EN ERVAAR HET ZELF!

PANORAMA OOST Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer in de Schildersbuurt, een Mondriaan, of toch Rietveld?

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

PODCAST OP ZOEK 
NAAR DE MOL
Het tv-programma Wie Is De Mol? is populairder dan ooit. En net als bij 
voetbal is het napraten nóg leuker dan kijken: wie zou de mol kúnnen 
zijn? En met welk list en bedrog wist ie nu weer geld uit de pot te spe-
len? Wie alles wil weten over deze fascinerende wereld vol intriges, be-
luistert de podcast Trust Nobody, gemaakt in Oost.

MOLLOTEN IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Nelleke en Elger maken de wekelijkse podcast Trust N obody  –  FOTO MICHAEL KARS

Elger van der Wel en Nelleke Poorthuis ma-
ken samen met Mark Versteden de weke-
lijkse podcast Trust Nobody. Zij analyseren 
rond de keukentafel elke aflevering van 
Wie Is De Mol? voor inmiddels 20.000 luis-
teraars. Geen enkele intrige, verborgen hint 
of plotwending blijft onbesproken. 

LIST EN BEDROG
Zodra zaterdag de tv-uitzending is afge-
lopen, gaan de drie aan de slag. "We spoe-
len terug, pauzeren, zoomen in, noteren 
en analyseren, alles om het gedrag van de 
kandidaten en de mogelijke mol te door-
gronden. We lezen ook alle tips en opmer-
kingen van molloten (jargon voor fanatie-
ke fans) op sociale media en onze eigen 
hotline. Zondagmiddag nemen we op, 
maandag staat onze podcast online."

PUZZELEN
De podcast heeft de sfeer van een leven-
dig keukentafelgesprek. Toch is er een rol-
verdeling: Elger stelt de scherpe vragen, 
Mark kijkt hoe de tv-uitzending is geplakt 
en geknipt, en Nelleke is de grote puzze-

  www.trustnobody.nl 

laar. "Hoewel we fans zijn van het allereer-
ste uur, tasten zelfs wij vaak nog in het 
duister over wie de mol is. Het blijft een 
kat-en-muisspel met de makers van het 
programma."

BELGISCHE MOL
Als het 21ste seizoen is afgelopen, ver-
volgt Trust Nobody met de zoektocht naar 
de Belgische mol. "De Belgische versie be-
gint als de Nederlandse mol bekend is, dus 
dat sluit mooi aan. Het is een heerlijk ex-
traatje voor ons en onze luisteraars."

EREKWESTIE
Zouden ze zelf de mol willen spelen? "Dat 
zou wel druk geven, hoewel de mol voor 
het tv-programma goed wordt getraind. 
Kandidaten hebben meer onzekerheid, zij 
moeten improviseren, en je wilt natuurlijk 
niet als eerste naar huis gestuurd worden. 
Die erekwestie geeft ook druk. Maar goed, 
als ze bellen, doen we mee!"  ■

GEVANGENISPREDIKANT 
JOOP SPOOR

WERELDREIZIGER IN OOST Carel van den Tweel | Rika Hopperslaan

Joop ontvangt mij in zijn woning aan de 
Hobbemalaan, pal tegenover de Wilhelmi-
nakerk, en vertelt over zijn eerste, onbe-
zoldigde reis naar Zweden. “Ik kende het 

Het bezoeken van Nederlanders in buitenlandse gevangenissen is tegenwoordig een beleidskwestie, gevat in  
protocollen. Predikant Joop Spoor (75) is de grondlegger van deze geestelijke bijstand. In de jaren zeventig bezocht 
hij op eigen houtje gevangenen in alle uithoeken van de wereld, naast zijn werk bij het ministerie van Justitie. 

Joop Spoor in de oude gevangenis langs de Gansstraat waar hij in 1972 zijn 
loopbaan als predikant begon  –  FOTO MICHAEL KARS

  www.epafras.nl 

land en de taal, de reistijd bleef beperkt.” 
Hoewel gevangenen zijn bezoeken enorm 
waardeerden, bleef het behelpen voor de 
pionier: hij overnachtte soms in zijn auto.

In 1984 kwam er erkenning en subsidie 
voor zijn bijstandswerk met de oprichting 
van Stichting EPAFRAS, tegenwoordig met 
de lijfspreuk 'We laten niemand zitten'. 
Joop mocht nu van zijn werkgever Justitie 
de helft van zijn tijd besteden aan Neder-
landse gevangenen in het buitenland. 

LUISTEREND OOR
In de jaren hierna reisde hij de halve we-
reld over. Hij werd vaak aangenaam verrast 
door de medewerking van gevangenisper-
soneel en zag van dichtbij hoe de veroor-
deelden (bijna allemaal drugssmokkelaars) 
hun lot ondergingen. “Een muur en een 
deur zonder knop, dan ga je naar binnen 
kijken.” Oordelen deed hij nooit. Wel bood 
hij een luisterend oor en barmhartigheid. 

'Een mens is meer 
dan zijn delict'  

AANGRIJPEND
Sommige gevangenen werden gelovig, al 
heeft hij daar nooit voor geijverd. “Domi-
nee, de Heere heeft mij stilgezet,” zei een 
jongen ooit tegen hem over zijn gevan-
genisstraf. In 1994 kreeg de predikant lan-
delijke bekendheid door zijn bezoeken 
aan Johannes van Damme in Singapore 
die uiteindelijk de doodstraf kreeg we-
gens drugssmokkel, een gebeurtenis die 
hem nog altijd aangrijpt. 

OOST WEST, THUIS BEST
Joop woont nog altijd met veel plezier in 
Oost. Hij maakt lange wandelingen door 
de wijk, geniet van het Wilhelminapark, 
de straatfeesten in de Schildersbuurt en 
café Primus, zijn stamkroeg die helaas al-
weer een tijdje dicht is. “Misschien moe-
ten we het maar kopen met de vaste klan-
ten,“ grapt hij tenslotte.  ■



  

professioneel 
maar toch zo 
dichtbij 

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Iedereen die weleens bij sportvereniging 
Kampong komt, kent Samuel Garnette 
(48). Tien jaar geleden begon hij daar als 
vrijwilliger en inmiddels is hij fulltime 
parkbeheerder. “Ik ben hier zeven dagen 
per week. Doordeweeks als werknemer: 
velden onderhouden, lijnen trekken, 
competitie voorbereiden. Op zaterdag 
coach ik als vrijwilliger verschillende 
voetbalteams, en meestal ben ik hier op 
zondag ook nog als supporter.” Samuel 
is geboren op Curaçao en woont sinds 

2003 in Nederland. Voor de uitvaart van 
zijn vader ging hij in 2004 één keer te-
rug, daarna nooit meer. “Hier voel ik mij 
thuis. Ik woon met mijn vriendin en 
dochtertje van drie in Lunetten, maar ei-
genlijk leef ik op Kampong. Gelukkig vin-
den zij het leuk om af en toe langs te ko-
men.” Maar wat is er nou zo mooi aan 
Kampong? “De vrijheid.” Samuel denkt 
nog even na. “Nee, het allermooiste is 
toch het respect dat ik heb voor alle le-
den. En zij voor mij.”  ■

SAMUEL GARNETTE 
De Rode Beuk in 
planken gezaagd
De 177 jaar oude Rode Beuk bij het Rosa-
rium werd een jaar geleden gekapt. Een 
jonger exemplaar heeft het gat gevuld en 
is zich aan het wortelen in de buurt. Maar, 
waar is de oude beuk gebleven? 
Wel, die is afgevoerd naar houtbewerker 
Tafelboom die meubels en gebruiksvoor-
werpen maakt van gekapte Utrechtse bo-
men. 'Onze' beuk is in 8 cm dikke planken 
gezaagd en geparkeerd op het afgesloten 
achtererf van restaurant LE:EN op Rots-
oord. Daar moet het hout in alle rust twee 
jaar drogen. Volgend jaar gaat Tafelboom 
samen met de gemeente Utrecht en Stich-
ting Wilhelminapark bedenken welke be-
stemming (in Oost?) het hout krijgt.  ■ 
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BUURTGENOTEN Nelleke Poorthuis | Adriaen van Ostadelaan
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Kunnen kinderen in Oost nog buitenspe-
len? De wijk wordt voller en de groene 
buitenruimte staat onder druk. Gelukkig 
is er nog een avontuurlijke, groene speel-
plek: de Spoorspeeltuin in Park Ooster-
spoorbaan. Dankzij de inzet van bewo-
ners kunnen kinderen hier klimmen, 
rennen, struinen en ravotten. En proeven, 
want rond de speeltoestellen en de stoe-
re hut-van-wilgentakken staan grote 
moestuinbakken vol eetbaar groen. Dat 
is pas lekker spelen! En het watertappunt 

om je dorst te lessen is dichtbij. Zelfs aan 
(groot)ouders is gedacht, want er staan 
in het gras ook een paar fitnesstoestellen. 
Zo blijf je zelf in beweging terwijl je (klein)
kinderen lekker spelen. Een enthousiaste 
groep buurtbewoners onderhoudt deze 
natuurlijke speelomgeving. Wil je een 
(groen) handje helpen? Meld je aan via 
de website van Park Oosterspoorbaan!  ■

SPEELTUIN VOL EETBAAR GROEN

Elke maandag kookt een groep jonge vrij-
willigers in buurthuis Sterrenzicht gezonde 
maaltijden. Buurtbewoners mogen die 
gratis afhalen. Het voedsel wordt opge-
haald bij supermarkten, horeca en groen-
teboeren die dat anders weg zouden weg-
gooien. Zo gaat organisator BuurtBuik de 
strijd aan tegen voedselverspilling. Behal-
ve het bereiden van maaltijden, wil Buurt-
Buik vooral bewoners bij elkaar brengen. 
Vanwege de coronamaatregelen beperkt 

zij zich nu tot afhalen, normaal gesproken 
worden lange tafels gedekt waar de buurt 
gezellig aanschuift. Voor de koks is het op 
maandag een grote verrassing welk voed-
sel ze aangeleverd krijgen. Maar met hun 
ervaring, creativiteit en enthousiasme ser-
veren ze altijd iets lekkers op tafel. Reser-
veren hoeft niet, maar als je 100% zeker 
wil zijn van een heerlijke maaltijd, stuur 
dan een mailtje naar BuurtBuik. Ook als je 
mee wilt helpen. Eet smakelijk!  ■

GRATIS MAALTIJDEN 
VOOR DE BUURT

De vlag mocht uit bij de voormalige 
spoorwachterswoning aan de Zonstraat, 
het huisje met de letters QQLQ op de  
gevel (een ode aan de kraaiende haan).  
Bewoner Aline Barnhoorn kreeg namelijk 
te horen dat ze de grijze beschermende 
coating en de zonnepanelen niet hoeft te 
verwijderen. Hoewel het huisje een ge-
meentelijk monument is, wegen duur-
zaamheid en het behoud van broze mu-
ren zwaarder. Een hele opluchting voor 

QQLQ BLIJFT ZOALS HET IS

 Koks van BuurtBuik bereiden elke 
maandag gratis maaltijden voor de buurt 
–  FOTO ARNOUD WOLFF

  Buurtbuik in Sterrenzicht
Elke maandag 17:30-18:30 uur
Reserveren: utrecht@buurtbuik.nl

Aline: "Toen ik vorig jaar een pittige brief 
kreeg met de eis om alles in oude staat 
terug te brengen, was ik ten einde raad. 
Gelukkig kreeg ik steun van het buurt- 
comité dat met een petitie 2.000 hand- 
tekeningen ophaalde. De gemeente geeft 
aan dat ook het grote draagvlak in de 
buurt om het huisje te laten zoals het is, 
bij het nieuwe besluit is meegewogen. Ik 
wil iedereen dan ook hartelijk bedanken 
voor alle steun!”  ■

FOTO ARNOUD WOLFF

De Spoorspeeltuin ligt in het Beerthuizenplantsoen langs de Oosterspoorbaan, tussen 
de Abstederdijk en de Notebomenlaan  –  FOTO AKKE BINK

TIP DE REDACTIE!
We horen graag wat er 
gaande is in Oost. Stuur je 

tip, nieuws of aankondiging per mail 
naar redactie@oostkrant.com

 

  www.oosterspoorbaan.nl

Aline Barnhoorn hoeft haar huisje niet aan te passen  –  FOTO ARNOUD WOLFF

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak


