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Oost mag het weten!
Er komt een plekje vrij in onze redactie, 
en daarom zoeken we een enthousiaste, 
nieuwsgierige buurtgenoot met een 
frisse blik en vlotte pen. De Oostkrant 
is een initiatief van bewoners, uitgege-
ven door een onafhankelijke stichting. 
Als redacteur schrijf je vier keer per jaar 
een buurtverhaal van zo'n 300 woor-
den. Positief van toon, verbindend en 
met gevoel voor wat er speelt in Oost. 
Interesse? Neem contact op via  
redactie@oostkrant.com

RIETVELDHOF AAN TAFEL
Het binnenplein van het Rietveldhof, 
het woonblok vlakbij het Rietveldhuis, 
is opnieuw ingericht en vergroend. Be-
woners namen het initiatief, verhuurder 
Bo-Ex en het Initiatievenfonds betaal-
den de uitvoering. Er is extra goed ge-
keken naar de toegankelijkheid, want 
veel bewoners zijn afhankelijk van een 
rolstoel. Bewoner Dave Brussé ontwierp 

daarom zelf de picknicktafel waaraan 
buurtgenoten met en zonder rolstoel 
samen in de zon kunnen borrelen. Een 
echte buurttafel, die door zijn eenvoud 
en functionaliteit zeker een duimpje 
van Rietveld zou krijgen.  ■ 

ONTKNOPING  MALIEBAAN
De herinrichting van de Nachtegaalstraat is bijna afgerond, die van de Burgemeester Reigerstraat volgt later dit 
jaar. Beide winkelstraten krijgen bredere stoepen en slechts één wegvlak voor auto's en fietsen. De focus komt 
nu op de Maliebaan, met name het drukke kruispunt dat de twee winkelstraten verbindt.

VERKEER IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

De gemeente wil op de kruising een betere 
doorstroming van de duizenden fietsers 
van en naar de Uithof. Ze heeft een plan 
waarin auto's, bussen en vrachtverkeer  
alleen nog op de ventwegen rijden en  
de geasfalteerde middenbaan exclusief  
domein wordt voor fietsers en voetgan-
gers. En liefst een kruising zonder stop- 
lichten.

ZORGEN BIJ BEWONERS
Bewoners aan de Maliebaan vrezen meer 
geluid en trillingen als met name vracht-
verkeer straks vlak langs hun huizen moet  
rijden. Ondernemers en winkeliers in de 
buurt voorzien afnemende bereikbaar-

heid, want wordt zo'n kruising zonder stop-
lichten niet één groot verkeersinfarct? En 
als de doorstroming op de Maliebaan stag-
neert, gaat het doorgaande autoverkeer 
dan sluiproutes zoeken door de wijk? En 
hoe veilig is de voetganger straks op de 
middenbaan tussen al die (snel)fietsers?

GROENE IMPULS
De gemeente wil de Maliebaan ook een 
(groene) kwaliteitsimpuls geven, zodat het 
een nog fijnere plek wordt om te verblijven. 
Dat voornemen ontmoet weinig weerstand 
in de buurt. Landschapsarchitect Adriaan 
Geuze van West 8 werkt aan een ontwerp 
om de eeuwenoude promenade in oude 
luister te herstellen. 

IMPACT OP HÉÉL OOST
In juni legt de gemeente haar voorlopige 
plan, inclusief het ontwerp van Adriaan 
Geuze, voor aan de wijk. Ingrepen in de 
Maliebaan hebben grote impact op ver-
keer, verblijf en vertier in héél Oost, dus 
elke wijkbewoner doet er goed aan de 
plannen kritisch te bekijken op de pro-
jectwebsite hieronder. Je kunt er ook je 
vragen en opmerkingen kwijt, die het pro-
jectteam - inclusief antwoorden - verplicht 
is te delen met de gemeenteraad. Die be-
slist uiteindelijk over de toekomst van de 
Maliebaan.  ■

De prent 'Maliebaan' uit 1859 van  
tekenaar Pieter van Loon. Links de Stads-
buitengracht en het Maliehuis (met luifels). 
De Maliebaan werd in 1636 aangelegd in 
het hoveniersgebied net buiten de stad. 
Het langgerekte speelveld voor het des-
tijds populaire maliespel (een soort golf) 
was bedoeld om studenten naar de net 
opgerichte universiteit te lokken. Later 
werd de baan meer een park waar de no-
tabelen van de stad flaneerden tussen de 
lange rijen bomen en theepaviljoentjes. 
Toen Oost zich vanaf de 19de eeuw in rap 
tempo ontwikkelde tot nieuwe stadswijk, 
werd de Maliebaan meer en meer een ver-
keersknooppunt.   
–  HET UTRECHTS ARCHIEF

  www.utrecht.nl/maliebaan
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Jongerenwerker Jerry Jacobs bij zijn 
uitvalsbasis buurtcentrum Sterrenzicht  
–  MICHAEL KARS

TIENERS IN OOST Carel van den Tweel | Rika Hopperslaan

Ouders en kinderen hebben samen het 
schoolplein in het hart van de Kromme-
rijnwijk groener en uitdagender gemaakt: 
nieuwe klimrekken, een houten tipi, brug 
met tunnel, waterpomp, buitenpodium, 
een modderkeuken en een buitenleslo-
kaal. Marjolein: "Alle lof aan de ouderraad 
en de vrijwilligers! Zij hebben allerlei 
fondsen aangeschreven om de kosten te 
dekken. Ouders hebben hier ook heel wat 
weekenden geklust, zowel binnen als 
buiten."

RAMEN TELLEN
Eén bovenbouwklas start iedere dag met 
een buitenles, weer of geen weer. Het gaat 
dan niet om zomaar spelen, maar echt iets 
samendoen met de groep. Daarna kunnen 
de kinderen zich de rest van de dag beter 
concentreren. Volgens Remco vinden de 
kinderen van groep 1 en 2 het heerlijk om 
buiten opdrachten uit te voeren. "Zo moe-
ten ze bij rekenles de ramen van huizen 
tellen. En ze mogen op het plein verstopte 

dominostenen zoeken, om die vervolgens 
in goede volgorde te leggen. Doordat ze 
bewegen blijft de leerstof beter hangen." 

MINDER GEDOETJES
Marjolein valt het op dat het gezelliger is 
op het plein, minder 'gedoetjes' tussen de 
kinderen. "Leerkrachten lopen nu ontspan-
nen pleinwacht. De kinderen kunnen hun 
energie beter kwijt. De grootste belhamels 
zitten natuurlijk hoog in de klimrekken of 
in de tipi, ook als het nat is, dus smerig wor-
den hoort bij buitenleren. We geven kin-
deren mee om de natuur te respecteren. 
Zo zijn de heggenplanten nog jong en 
kwetsbaar, dus leerlingen mogen niet zo-
maar over de hekjes springen om een weg-
gerolde bal te halen. En de kinderen helpen 
mee met onderhoud van het groene 
schoolplein."  ■

Meer bewegen en buiten leren, dat is sinds twee jaar een vast onderdeel 
van het lesprogramma op de Kohnstammschool. Directeur Marjolein Tits-
hof en leerkracht Remco van Kranenburg vertellen enthousiast hoe hun 
basisschool de omslag naar gezond leren heeft gemaakt.

LESGEVEN OP HET SCHOOLPLEIN

Leerkracht Remco van Kranenburg met groep 1/2B in het buitenleslokaal van de 
Kohnstammschool  –  ARNOUD WOLFF

Ik spreek Jerry kort voordat hij op zijn 
gamebike (bakfiets vol speelattributen) 
vanuit zijn uitvalsbasis buurtcentrum 
Sterrenzicht vertrekt naar het Lodewijk 
Napoleonplantsoen. Hij heeft ballen en 
rackets bij zich voor de jeugd en thee & 
koffie voor de oudere bewoners. "Samen 
met Karlijn van den Dungen van sociaal 
makelaar DOCK ga ik ook kijken of de 
ideeënbus, die we daar hebben neerge-
zet, al vol is. De buurt, vooral de jongeren, 
mogen daarin hun wensen droppen. We 
gaan hen helpen om hun buurtplein te 
verlevendigen."

HUISKAMER IN STERRENZICHT
Sterrenzicht is de buurthuiskamer van de 
jongeren. "Tienergroepen komen hier in 
de middag, de oudere jongeren in de 
avond. Het is een goede plek om hen te 
ontmoeten en te horen hoe het met ze 
gaat. Door de corona kan het even niet, 
daar balen we allemaal van. Alleen de 
huiswerkbegeleiding is nu nog actief."

Jongerenwerkers als Jerry zijn elke dag op 
straat en bouwen stap voor stap een ver-
trouwensband op: "Wij zijn er altijd, lopen 
rond, spreken jongeren aan. Vragen hoe 
het met ze gaat. Zo weten we wat er speelt. 
Wijkagenten, ambtenaren en bewoners ko-
men pas als er problemen zijn. Wij probe-
ren die juist vóór te zijn, want voorkomen 
is beter dan genezen. Mocht er onverhoopt 
toch overlast zijn, dan kunnen wij bemid-
delen. We werken pedagogisch verant-
woord (met zachte hand), maar maken jon-
geren heel bewust van de consequenties 
als afspraken niet worden nagekomen. Als 
je het vertrouwen hebt, luisteren ze."  ■  

BUITEN IN OOST

Jerry Jacobs is jongerenwerker in Oost. Hij werkt in dienst van Stichting 
JoU en staat in dagelijks contact met (groepen) jongeren tussen 10 en  
23 jaar oud. Hij biedt een luisterend oor en is steun en toeverlaat, iemand 
die jongeren stimuleert naar school te gaan en samen te sporten en te  
chillen. En hen met zachte hand tot de orde roept als ze overlast in de 
buurt veroorzaken.
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Heel veel

kelims .
Kelims. 

INTERIEUR  TAPIJTEN  ACCESSOIRES

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl

Heel veel

kelims .
Kelims. 

INTERIEUR  TAPIJTEN  ACCESSOIRES

Annemarie Reinders | Marislaan

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Glans
 
Er was een tijd dat zelfs peuters een 
overvolle agenda hadden: kinderdag-
verblijf, Nijntje Museum met mama, 
Spoorwegmuseum met opa, tosti 
eten bij Buurten, ochtendje naar de 
bieb, middagje uitrazen in het geca-
pitonneerde klimrek van de Intratuin.
En toen kwam de eerste lockdown.

Kinderen die nog nooit een hele dag 
thuis waren geweest, zaten nu weken 
achter elkaar opgesloten in hun eigen 
buurt. En ouders hadden opeens alle-
maal hetzelfde programma: ze werk-
ten thuis, hun kinderen waren thuis, 
grootouders bleven weg, een oppas 
durfde niemand die allereerste weken 
in te huren.

Er zat maar één ding op: we trokken 
naar de speeltuin. Massaal. En op an-
derhalve meter afstand leerde ik op-
eens mijn buren kennen. We wissel-
den nummers uit voor als de nood 
aan de man kwam en voor het eerst 
van mijn leven voelde ik me geen 
anoniem stadsmens, maar onderdeel 
van een gemeenschap.
De zon scheen altijd, die eerste maan-
den. Mijn tweejarige zoon en ik hoef-
den elke dag maar één ding te beslis-
sen: wordt het Onze Speeltuin op de 
hoek, de Eendenspeeltuin in het Wil-
helminapark, de Duivenspeeltuin aan 
de Singel, of toch De Babyschommel?

Natuurlijk snak ik allang weer naar 
Italiaanse pleintjes en hoge bergen. 
Maar voor altijd ligt er nu een speciale 
glans over mijn eigen buurt - het 
voelt bijna alsof ik hier zélf kind was. 
Die eindeloze, zonovergoten lummel-
dagen uit je eigen jeugd, toen de we-
reld langzamer leek te draaien en je 
simpelweg vrienden was met wie er 
toevallig in je straat woonde – die 
dagen heb ik nu zelf meegemaakt in 
de Watervogelbuurt.

Anna Woltz (1981) is kinderboeken-
schrijver en woont met haar zoontje 
 in Oost. Ze heeft 25 boeken op haar 
naam staan die vertaald zijn in 22  
talen. Vorige maand verscheen haar 
nieuwe 12+ boek: De tunnel.

  www.jou-utrecht.nl
www.dock.nl/utrecht
jerry.jacobs@jou-utrecht.nl

  www.bewegendleren.nl
www.kohnstammschool.nl

JONGERENWERKER JERRY JACOBS 

LUSTRUM
De Kohnstammschool kon haar 70-jarig jubileum wegens 
corona niet vieren. Het grote pleinfeest met veel sport en 
spel is daarom verzet naar 18 juni dit jaar. We wensen  
ouders, leerkrachten en leerlingen een geweldige dag!

FO
TO

: C
AR

LI
 H

ER
M

ES



 

Uw specialist in eten!  
Al 3 generaties, sinds 1948 

 

Burgemeester Reigerstraat 38 
slagerijbrouwer.nl

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

Slagerij
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Burgemeester Reigerstraat 43 
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

PANORAMA OOST Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer een 'aardig' binnentuintje van een faculteitsgebouw dat gesloopt gaat worden. 

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

FANTASY-BEELDEN VAN ANEMOON
Door haar vroeggeboorte is leren op school lastig voor Anemoon Fokkinga 
en op haar 15e wordt ze ontheven van de leerplicht. Ze gaat naar de dag-
besteding op de ateliers De Wijde Doelen op de Biltstraat. Daar krijgt ze 
de kans om haar artistieke talent te ontwikkelen. Ze maakt er keramische 
beelden en vindt inspiratie in de natuur. 

KERAMIEK IN OOST Monique Biesaart | Dirk Wittelaan 

Kunstenaar Anemoon en haar kera mische beelden  –  MICHAEL KARS

Helaas moet De Wijde Doelen tijdens de 
eerste Corona-lockdown sluiten. Gelukkig 
kan ze aan het werk in het atelier - óók in 
Oost - van haar moeder, kunstenares  
Antonetta Eilers. Zij stapt graag in het ke-
ramiek-avontuur en schaft een oven aan. 
Samen gaan moeder en dochter keramie-
ken berkenvazen maken onder de naam 
Mom & Moon. Anemoon: "Ik weet precies 
hoe die basten eruit zien, wij zijn zo vaak 
in de bossen geweest.” Ik vraag haar ter-

  www.antonetterette.nl
Monseigneur v/d Weteringstraat 82
Instagram: dragonFan_656 

zijde hoe dat gaat, full time samenwerken 
met je moeder? "Oh, dat is alleen maar 
leuk!"  

KONINGIN MET TENTAKELS
Anemoon is nu bijna 18. Intussen haalt ze 
haar inspiratie uit games en fantasy- en  
sciencefiction-boeken. Ze verbeeldt zich 
hoe de fantasy-figuren eruit zien en mo-
delleert ze vervolgens in klei. Zo maakte 
ze Kira, de koningin met tentakels, uit het 

SPORTEN OP DE OOSTERSPOORBAAN
SPORTIEF OOST Nelleke Poorthuis | Adriaen van Ostadelaan

Wie over de Oosterspoorbaan fietst of loopt, kan het niet ontgaan: achter 
het Stedelijk Gymnasium zijn altijd jonge mensen aan het sporten bij een 
soort van steigerbouwwerk. Weer of geen weer, ze hangen aan de felgroene 
rekstokken. Wie zijn die sportievelingen en wat doen ze daar nou precies? 

 Initiatiefnemer Alexander van den Kommer bij het calisthenicstoestel langs de Oosterspoorbaan  –  NELLEKE POORTHUIS

  www.calisthenics030.nl voor
trainingen van Papito Reigina
facebook.com/buitensporigsportief

Zittend op een bielsbankje langs de voor-
malige spoorbaan spreek ik met Alexander 
van den Kommer. Hij vertelt hoe deze 
sportplek is ontstaan: “Bij de ontwikkeling 
van Park Oosterspoorbaan werd gevraagd 
om initiatieven uit de buurt. Ik wist meteen 
dat ik hier iets met sport wilde realiseren. 
Met buurtgenoten ben ik plannen gaan 
maken onder de naam 'Buitensporig Spor-
tief'. Dankzij financiële bijdragen van de 
gemeente en de Rabobank hebben we 
onder andere dit nu populaire calisthenics-
toestel kunnen plaatsen.”

CALISTHENICS?
Een moeilijk woord, ik had er nog nooit 
van gehoord. Het toestel lijkt een klimrek 
voor volwassenen. Alexander legt het me 
uit: “Iedereen kan het. Het is niets anders 
dan het trainen van je kracht, stabiliteit 
en mobiliteit. En vooral plezier hebben! 
Ik ben al mijn hele leven met sport bezig. 

In mijn visie moeten mensen niet alleen 
bewegen omdat het moet, maar vooral 
omdat het leuk is. Calisthenics past daar 
perfect bij.”
 
IEDEREEN KAN MEEDOEN
Ik wil het wel proberen. Maar als ik naar 
de spierbundels kijk die nu aan het rek 
hangen, weet ik het zo net nog niet. Dat 
heb ik mis, volgens Alexander: “Onze trai-
ner Papito Reigina organiseert trainingen 
voor álle buurtbewoners, ook beginners. 
Laagdrempelig, zodat echt iedereen mee 
kan doen. En de calisthenics-wereld is su-
persociaal, kijk maar om je heen. De sfeer 
is hier altijd goed en iedereen helpt elkaar. 
Probeer het eens.”  ■

boek 'Slapen in een Zee van Sterren'. Knap 
staaltje techniek, want het beeld is hol en 
de tentakels mogen er niet afvallen. En 
dan volgt nog het bakproces, ook dat 
luistert nauw. "De auteur - Christopher 
Paolini - appte mij. Hij heeft mijn kerami-
sche beeld en bijbehorende timelapse- 
video op zijn website gezet bij de fan-art 
(zie: www.fractalverse.net). Ik ben super-
trots, want Paolini verkoopt tientallen mil-
joenen boeken wereldwijd.”

JEROEN BOSCH
Ik zie nóg twee prachtige beelden in het 
atelier en denk meteen aan de schilderij-
en van Jeroen Bosch. Maar het zijn Mono 
en Six uit de PlayStation4-game 'Little 
Nightmares'. Briljant zoals Anemoon haar 

eigen twist geeft aan de keramiek, ga  
dat vooral zien! Je kunt een afspraak  
maken, of het atelier aan de Monseigneur 
van de Weteringstraat bezoeken door 
aan te bellen.  ■



   

professioneel 
maar toch zo 
dichtbij 

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Onlangs speelde ik als acteur in het to-
neelstuk ‘Wijn’. De schrijver bleek in mijn 
buurt te wonen. Reden voor een goed ge-
sprek met Philip Walkate (47) op het terras 
van Brasserie van Ostade. Philip is naast 
toneelschrijver ook cabaretier en presen-
tator. En dagvoorzitter en presentatie-
coach. Een veelzijdig man. “Allemaal zelf 
geleerd door veel te doen en workshops 
te volgen.” Hij studeerde Geschiedenis in 
Leiden. Woonde ook in Canada, Frankrijk 
en Amsterdam. “Utrecht was even wen-

nen. Minder meeslepend. Maar na zeven 
jaar ben ik fan van de stad én van Oost. Ik 
heb drie jonge kinderen. De fase in je le-
ven dat je ontdekt dat ‘beter een goede 
buur dan een verre vriend’ écht waar is. 
Alles op loopafstand, ideaal. School,  
crèche, speelkameraadjes.” Tijd doorbren-
gen met zijn kinderen was de positieve 
kant van corona. Wat betreft werk was het 
een pittig jaar. “Maar het is heerlijk om 
weer op het terras te kunnen zitten. Ik kijk 
al een jaar uit naar de kroketten.”  ■

PHILIP WALKATE 
Audiotour over
vrouwen in verzet
 
De jonge verzetsvrouw Truus van Lier 
schoot op 3 september 1943 politiechef 
Gerard Kerlen dood die op het punt stond 
een grote groep Utrechtse Joden en ver-
zetsmensen te verraden. Niet veel later 
werd zij zelf verraden en voor het vuurpe-
loton gezet. Onlangs zijn een gedenkbord 
en een struikelsteen onthuld bij Prins Hen-
driklaan 50A, het huis waar Truus opgroei-
de. Truus was destijds student en lid van 
UVSV, net als haar nichtje Trui die 150 jood-
se kinderen wist te redden via haar crèche 
Kindjeshaven verderop in de straat. Thea-
termaker Frédérique Donker heeft met ne-
gen UVSV studenten de website 'vrouwen 
in verzet' gemaakt met een (gratis) audio-
tour om deze twee dappere verzetsvrou-
wen uit Oost beter te leren kennen.  ■ 
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BUURTGENOTEN Nelleke Poorthuis | Adriaen van Ostadelaan

COLOFON
De Oostkrant is de onafhankelijke wijkkrant 
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De Oostkrant is een uitgave van Stichting 
Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO 
0158028015), in 2010 opgericht zonder winst- 
oogmerk. De (onbezoldigde) bestuurs- en  
redactieleden zijn bewoners uit de wijk. De  
inkomsten uit advertenties en het Initiatieven-
fonds dekken de productiekosten.
Meer informatie www.oostkrant.com
Verspreidingsgebied Buiten-Wittevrouwen, 
Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, 
Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan, 
Abstede, Schildersbuurt, Oudwijk, Rijnsweerd, 
Wilhelminapark, De Uithof, Maarschalker-
weerd, Galgenwaard en Nova Zemblabuurt.
Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres 
naar de bezorger guus@touker.nl
Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),  
Annemarie Reinders, Michael Kars, Nelleke 
Poorthuis, Carel van den Tweel, Rachel  
Voorbij, Monique Biesaart (corrector) en  
Niels Bongers (cartoonist).
Contact redactie@oostkrant.com 
Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek  
(voorzitter), Michael Lohle (penningmeester), 
Henriette Hettinga (secretaris) en Ger Offringa. 
Contact: bestuur@oostkrant.com 
Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat
Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Adverteren deadline 23 juli 2021
Contact: ger.offringa61@gmail.com
Volgende editie bezorging start 28 augustus 2021

Bewoners van studentencomplex IBB 
hebben op de grasvelden veertien perkjes 
aangelegd en ingezaaid met o.a. boek- 
weit, gele mosterd, koriander, dille en  
korenbloem. Initiatiefnemer van deze zo-
genoemde IBBloementuintjes is Deborah 
van de Vlist (op de foto met een bruine 
gieter): “Na een oproep op facebook 
meldden zich twintig enthousiastelingen 
om te helpen de tuintjes aan te leggen. 
Nu zie je alleen nog zand met afzetlint 

eromheen, maar straks wordt het een  
jubelende bloemenzee. De bloemen zijn 
aantrekkelijk voor insecten, zoals bijen, 
die weer nodig zijn om gewassen op ons 
terrein te laten groeien. En ze zijn leuk om 
op uit te kijken. Van het woonbestuur kre-
gen we een budget om gieters te kopen, 
want zonder water geen bloemen.”  ■

BLOEMEN OP DE IBB

Leerlingen van De Odyssee aan de Home-
ruslaan willen een duurzamere school. 
Daarom heeft de leerlingenraad (groep 3 
t/m 8) een eco-team gevormd dat een 
programma van Eco-Schools gaat uitvoe-
ren. Dat is een wereldwijde beweging van 
op dit moment 59.000 duurzame scholen. 
Leerkracht en begeleider Marije Kramer is 
enthousiast: “Als we slagen, mogen we als 
eerste basisschool in Utrecht de groene 
vlag van Eco-Schools hijsen.” De leerlin-
gen van het eco-team gaan samen met 

klasgenoten, leerkrachten en ouders eerst 
een eco-scan maken: hoe gaat de school 
om met papier- en waterverbruik? Kan er 
meer worden hergebruikt? Is er voldoen-
de groen in de klassen en op het school-
plein? Daarna volgt een actieplan voor 
duurzame verbetering. Marije: "Met dit 
programma kunnen onze leerlingen con-
creet aan de slag met het thema duur-
zaamheid. Eerst binnen de school en later 
ook in de buurt. Zo geven ze zelf hun toe-
komst vorm.”  ■

DUURZAME SCHOOL

In de voortuin van Wilhelminapark 58 staan 
twee rode bioscoopstoelen op een klein 
overkapt podium. Uit de luidspreker klinkt 
zacht pianospel, een muziekstuk van audio-
kunstenaar Twan Bracco Gartner dat hij spe-
ciaal voor deze plek heeft gecomponeerd. 
'Muzikaal Stilleven' heet het. Voorbijgan-
gers kunnen (gratis) plaatsnemen en het 
ritme van het park in alle rust ervaren. Flui-
tende vogels, passerende auto’s, spelende 
kinderen, alles vloeit samen in de piano- en 
cellogeluiden. Initiatiefnemer is Jonathan 

STILLEVEN AAN HET PARK

 Het eco-team van De Odyssee proost 
op het contract met afspraken om de school 
duurzamer te maken  –  ARNOUD WOLFF 

  www.deodyssee.net
www.eco-schools.nl 

Straatman van EXbunker, de expositieruim-
te in de oude oorlogsbunker verderop in 
het park. Hij wilde ondanks de lockdown 
kunstenaars en bewoners tóch met elkaar 
in contact brengen. Zijn idee: EXtuin, een 
project om kunstwerken via voortuinen 
zichtbaar - of in dit geval hoorbaar - te ma-
ken. De stad als één grote galerie. Kijk op 
de website welke tuinen meedoen.  ■

Bewoners van de IBB hebben bloementuintjes aangelegd  –  ARNOUD WOLFF 

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.groenoost.net 

Jonathan, Twan en de bewoners Joan en Marja bij het kunstwerk ‘Muzikaal Stilleven’  
–  ARNOUD WOLFF 

 

  www.vrouweninverzet 

 

  www.exbunker.nl/extuin 
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