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VAN BUNKER TOT VIJVER

Onder het voormalige KPN-terrein aan de Fokkema-Andreaelaan, waar nu de kleurige flats van De Kwekerij
gebouwd worden, bleek een goed verborgen atoombunker te zitten, een overblijfsel van de Koude Oorlog.

De bunker was in de jaren 80 in het diepste geheim aangelegd. Met twee meter
dikke betonwanden kon het radioactieve
en chemische aanvallen weerstaan.
KPN (toen nog PTT) had in Nederland 23
van dit soort bunkers vol telefoonverbindingen om na een aanval vitale communicatie in stand te kunnen houden.
Met zelfs een aparte slaapzaal voor de
telefonistes.

TWEE METER DIK BETON

Voor Monique van Loon, directeur van
Jebber, de ontwikkelaar van de studenten- en starterswoningen op De Kwekerij,
was de ondergrondse bunker ook een
verrassing bij aankoop van het complex.
"We hebben toen maar besloten om het
dak van twee meter dik gewapend beton

De dakloze atoombunker is nu een
vijver en waterberging

een

– MICHAEL KARS

te verwijderen en van het restant een
vijver te maken. Een hels karwei!"
Als straks de werkzaamheden rond het
binnenterrein klaar zijn, kun je over plankieren in de vijver tussen de waterplanten
lopen. "De oorspronkelijke indeling van
de bunker is van bovenaf nog goed te
zien. Ook hebben we de oude functies
van de bunkerruimtes, zoals 'ontsmetting' en 'koeling', in de zijwanden gegrift."

HET GROENE HART

Via een ondergronds buizenstelsel vangt
de vijver ook al het regenwater van De
Kwekerij op. Pas als de waterberging tot
de rand toe vol is, wordt overtollig water
geleidelijk afgevoerd via het gemeentelijke riool. "De vijver wordt het groene,
kloppende hart van De Kwekerij, met eromheen een café, koffiecorner, expositieruimte, fietswerkplaats en restaurant.
Laat de bewoners maar komen!" ■

PRETPARK OOST

MARKT OM DE HOEK

DAG VAN HET PARK

RONDE VAN UTRECHT

MALIEBAANFESTIVAL

Wie van vers en lokaal voedsel houdt,
moet zondag 12 juni zeker gaan kijken
bij Markt Om De Hoek, de gezellige
buurtmarkt langs Park Oosterspoorbaan. In de vele kraampjes in het Beerthuizenplantsoen verkopen bewoners
en lokale ondernemers groente en fruit
uit eigen moestuin, aangevuld met zelfgemaakte olijfolie, drank, jam, taarten
en koekjes. Voor de fijnproevers! ■

Misschien wel de mooiste ontmoetingsplek in Oost: het Wilhelminapark.
Zondag 19 juni organiseert de buurt
een feestelijke dag op de grote speelweide. Met een kinderprogramma in de
circustent, een muziekpodium, kraampjes en de traditionele Wilhelminalunch.
De opbrengst van de veiling gaat naar
het goede doel Met Je Hart dat strijdt
tegen eenzaamheid onder ouderen. ■

De Maliebaan is één dag per jaar een
wielerparcours. Zondag 19 juni gaan
wedstrijdrijders uitmaken wie zich kampioen van Utrecht mag noemen! Toerrijders kunnen kiezen uit een tocht van
100 km rond Utrecht, of een 75 km lange
gravelride (rit over onverharde wegen)
met de naam GraVuelta, een knipoog
naar de start van de Ronde van Spanje
(La Vuelta) in Utrecht later dit jaar. ■

Kermis op de Maliebaan in de week
van 1 t/m 6 juli. Het jaarlijkse festival
onder de lindebomen is bij oudere
bewoners ook bekend als de Piekenkermis. Topattracties deze editie: een
40 meter hoge zweeftoren, de Jumbo
Olifantenmolen, een glazen doolhof
en het mega spookhuis. En op zondag 3 juli de traditionele braderie
op de Burgemeester Reigerstraat. ■

Zondag 12 juni | 13-18 uur
www.marktomdehoek.nl

Zondag 19 juni | 12-19 uur
www.dagvanhetwilhelminapark.nl

Zondag 19 juni | hele dag
www.rondevanutrecht.nl

Van 1 t/m 6 juli | 13-24 uur
Braderie: zondag 3 juli | 10-17 uur

De kwekerij
Op het voormalige KPN-terrein achter
het Diakonessenhuis ontwikkelt Jebber, een dochterbedrijf van SSH, het
project De Kwekerij. De naam verwijst
naar de voormalige hoveniersbedrijven op deze plek. In de imposante
hoofdtoren met de naam Mammoet
wonen inmiddels 318 studenten. Ze
kunnen gebruik maken van een studiezaal, café en een gang vol wasmachines. Eromheen zijn zes lagere
flats in aanbouw met op elke woonlaag vier tweekamerappartementen
van 45 vierkante meter. Hier gaan
244 starters wonen. Twee flats krijgen
op de begane grond een horecazaak
met uitzicht op de vijver.
www.jebber.nl

Oostkrant zoekt
nieuwe voorzitter
Het bestuur van Stichting Oostkrant
zoekt een opvolger van Anneke Ellerbroek. Zij is nu zes jaar voorzitter, met
veel plezier, maar geeft de hamer eind
dit jaar graag door aan een enthousiaste
buurtgenoot. Het bestuur ondersteunt
de redactie bij het maken van de krant,
met als gezamenlijk doel om Oost te informeren over wat er speelt in de wijk.
Wil jij daarbij helpen? Op onze website
staat wat de rol van de voorzitter is, en
hoe je kunt reageren.

www.oostkrant.com/voorzitter

The road to

discovery

Hiske Alting & Pauline Res
Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555

VOOR ALLE BIJZONDERE REIZEN
Willeke de Boer
w.de.boer@vx.nl 06-25036995

www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

Alting & Res Uitvaarten
Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

Alting & Res Uitvaarten
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HET WOORD IS AAN

Jessica van Geel

BUITENSPELEN IN OOST

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

SCHOOLPLEIN VOL AVONTUUR
Het schoolplein van de Nieuwe Regentesseschool aan de Kerkstraat is vernieuwd. Tegels maakten plaats voor planten en houten speeltoestellen.
Leerlingen hielpen mee bij het ontwerpen en aanleggen van het plein.

Levende stenen
‘Kennis bestaat uit woorden, en
maar zelden uit ervaring’. Ik stond
voor haar oude woonhuis aan de
Prins Hendriklaan 48 toen de zin me
te binnen schoot. Een journalist wilde me wat vragen stellen over mijn
boek over Truus van Lier, ik was te
vroeg, en voor het eerst sinds lange
tijd tuurde ik weer eens naar de gevel van het huis waarin ze opgroeide, de jonge verzetsvrouw die op
22-jarige leeftijd in Sachsenhausen
werd gefusilleerd. Haar oude huis is
nu het ticketoffice van het naastgelegen Rietveld Schröderhuis. Een
gewoon huis, naast werelderfgoed.
Hier achter deze ramen, dacht ik,
heeft Truus verzetsvergaderingen
gehouden. Vóór de oorlog stond ze
op dit balkon te zwaaien wanneer de
militairen uit de kazerne er tegenover
op Koninginnedag langs marcheerden. En haar moeder: waar in dit huis
las ze de brief dat haar dochter gevangen zat als ‘moordenares van
politiechef Kerlen’, een felle NSB’er?

Onder het bladerdak van de eeuwenoude
plataan kijken de leerkrachten Janneke
Bakker en Sandy Rozemeijer tevreden toe
hoe kinderen klauteren op het stoere klimtoestel en druk in de weer zijn met de waterpomp in de wadi (regenopvang).
"Bewegen is goed voor de motoriek, en lekker buitenspelen komt ook de sfeer in de
klas ten goede."

MEER SPEELUITDAGING

Toen het oude speeltoestel werd afgekeurd en zelfs de wipkip afbrak, zag de
school de kans schoon om het matig onderhouden plein grondig op de schop te
nemen. "In plaats van al die grijze tegels,
wilden we meer groen en biodiversiteit,
meer schaduw in de hete zomers, minder
herrie, minder plassen na hoosbuien en
vooral méér speeluitdaging voor de kinderen. Het vergde veel overleg met de
buurt, subsidiegevers en de gemeente,
maar het resultaat is geweldig!"

HANDEN UIT DE MOUWEN

Leerlingen mochten mee ontwerpen:
groepen 1 en 2 dachten mee over de

JONG IN OOST

zandbak, 3 en 4 bedachten de wadi met
waterpomp en 5 t/m 8 tekenden de klimen speeltoestellen. Na overleg met het
onderwijsteam en de buurt, ging de ontwerper Jenny van Herrewegen van Jep
Ontwerp en bouwer Het Wilde Land met
alle ideeën aan de slag. Duurzaamheid
stond daarbij voorop volgens Janneke en
Sandy: "We hebben alle materialen hergebruikt. Zo is het amfitheater voor buitenles opgetrokken uit de oude pleintegels. De leerlingen hebben ook geholpen met het sjouwen van materialen en
het planten van bollen en struiken. Het
voelt als hún plein."

PLEIN VOOR DE HELE BUURT

"We zien nu veel meer kinderen, ook uit
de buurt, die hier na schooltijd spelen.
We vinden het leuk als ook omwonenden
hier in de zomer komen genieten van de
zon, of juist van de koelte onder de
plataan. We hebben een écht buurtplein
willen maken." ■
www.nieuweregentesseschool.nl

Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

FAY & SEM

Dit huis zat vol verhalen.
‘Kennis bestaat uit woorden, en
maar zelden uit ervaring’. Het is een
zin van NRC-journalist Marjoleine de
Vos. De meeste kennis die we in ons
leven opdoen, legt ze in haar boek
Doe je best uit, hebben we niet zélf
meegemaakt, maar komt tot ons via
verhalen. Via historische verhalen,
historische feiten. Maar ook zoiets
actueels als de oorlog in Oekraïne
heb ik niet zelf gezien. Ik heb het
gelezen in de kranten, gehoord van
getuigen op televisie.

"We zouden het leuk vinden als er meer kinderen in de buurt zouden
wonen", zeggen Fay (9) en Sem (11) Rijnders. Ze wonen aan de Marsstraat
in Sterrenwijk, een leuke buurt vinden ze zelf.

Fay: "Op een veldje achter ons huis kunnen
we spelen, daar staan speeltoestellen én
een trampoline. Wel jammer dat veel speeltoestellen vooral voor kleine kinderen zijn."
Sem gaat daarom het liefst naar de Sportspeeltuin op de Abstederdijk. "Daar spelen
of voetballen we vaak." Fay roept gelijk: "Er
is daar nu ook een obstakelparcours!"

De bakstenen van dit ‘gewone huis’
aan de Prins Hendriklaan zijn voor
mij gaan leven, bedacht ik toen ik de
journalist zag komen aanlopen, omdat ik – voor zover mogelijk dan – de
verhalen ken die erachter schuil
gaan. Truus zag, jij ziet, wat ik niet zie.
Laten we elkaar verhalen vertellen.
Jessica van Geel (1973) is schrijver
en historicus. Onlangs verscheen
haar boek Truus van Lier, het leven
van een verzetsvrouw bij uitgeverij
Thomas Rap.

niet zoveel kinderen naar het buurthuis,
het zou tof zijn als het wat drukker was."
Hoe zou je kinderen naar het buurthuis
kunnen lokken? Sem: "Met een voetbalkooi op het plein." En Fay: "Of een klimtoestel!" Genoeg wensen dus, en een oproep
aan alle kinderen uit Oost: kom lekker chillen in het buurthuis! ■

GAMEN IN HET BUURTHUIS

Sem en Fay gaan ook naar het buurthuis
Sterrenzicht. Sem: "Bij de jongensclub kun
je gamen. En soms maken we uitjes naar
bijvoorbeeld Jumpsquare in Nieuwegein."
Fay gaat naar de meisjesclub, maar het
laatste uitje is alweer een half jaar geleden.
"Meer uitstapjes zou ik wel leuk vinden!"

VOETBALKOOI EN KLIMTOESTEL

Fay en Sem op de trampoline op het speelveldje achter hun huis – ZOË SPAAIJ

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

uitvaarten

Leerkrachten Janneke en Sandy bij het nieuwe klimtoestel – MICHAEL KARS

Kelims.
Heel veel
Kelims.
Heel veel

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

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

Aan de burgemeester zouden broer en zus
willen vragen of er meer kinderen in de
wijk kunnen komen wonen. Fay: "Er komen

MET JE
KRANTJE
BUURTEN
IN OOST
WWW.KOMBUURTEN.NL

Volwassenen krijgen vaak het (hoogste)
woord in onze krant. Maar wat vinden
kinderen van Oost? Zoë hoort dat graag!
Ben jij jonger dan 14 jaar en wil je iets
vertellen over je buurt, club of school?
Mail Zoë via redactie@oostkrant.com

OOSTKRANT 3
PANORAMA OOST

Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer kronkelen zijn gedachten rondom het Diakonessenhuis.

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

PROMENADE IN OOST

Carel van den Tweel | Rika Hopperlaan

LIEFDE VOOR DE MALIEBAAN
Frank van Laar (1950) woont aan de Maliebaan. Hij was eigenaar van de
voormalige kookwinkel Potten en Pannen op de hoek van de Nachtegaalstraat en de Maliebaan, in het pand waar nu Wilhelmina Apotheek zit.
Initiatiefnemers Nynke, Tara, Marleen

Frank's moeder had op die locatie sinds
1955 een winkel waar moderne wasmachines in de etalage de aandacht trokken van
voorbijgangers. Geregeld stuurde zij de
jonge Frank naar buiten, zogenaamd om
de stoep te vegen, waarna hij met nuttige,
afgeluisterde klantinformatie terugkwam.
"Interesse in de klant is essentieel", zo verklaart Frank in zijn gezellige onderkomen
achter een Maliebaangevel, waar hij woont
met zijn echtgenoot Bart.

PARADIJS VOOR KOOKLUSTIGEN

Als 19-jarige nam Frank de winkel van zijn
moeder over. Met Bart ging hij wonen in
de naastgelegen werkplaats. Vooruitstrevend en klantgericht was de zaak van Potten en Pannen, prachtig ingericht door
Bart. Ze haalden het nieuwste gerei uit
Frankrijk ("met de bestel-eend") en lieten

Frank van Laar, ondernemer in ruste,
wandelt graag over zijn geliefde Maliebaan
– MICHAEL KARS

HISTORISCH OOST

klanten koken in de winkel, revolutionair.
En gezellig! De mannen werden er bekend
mee. Een paradijs voor kooklustigen, zo
noemde de culinair journalist Wouter
Klootwijk de zaak. "Het was een prachtige
tijd. In 2018 verkochten we de winkel. Het
was ons kindje, maar het was voltooid."
In 2020 volgde nog een mooie bladzijde
voor de heren: zij werden - na 50 jaar
liefdevol samenleven - door toenmalig
burgemeester Jan van Zanen in de echt
verbonden.

MEER PARK

Als bewoner sinds 1955 is Frank zeer betrokken bij de Maliebaan. Hij zou graag zien
dat het (nog) meer een park wordt, waar
mensen heerlijk wandelen en elkaar ontmoeten. "Bart schetste een prachtig ontwerp met sierlijke ontmoetings- en recreatieplekken, maar veel omwonenden zijn
bevreesd voor overlast als de middenbaan
autovrij wordt en het verkeer op de ventwegen mogelijk toeneemt, helaas. Maar
het blijft een prachtige plek!" ■

en Els te midden van kinderen uit de buurt
– ARNOUD WOLFF

SPEELPLEK
BLOEMSTRAAT
De Speelplek van de Bloemstraat midden
in Oudwijk ziet er weer tiptop uit. Op initiatief van bewoners zijn de vieze donkere
rubbertegels vervangen door fris kunstgras
met bloemetjespatroon. De buurt heeft
zelf het hekwerk rondom de speeltuin geverfd. Op haar beurt knapte de gemeente
de schommel en het duikelrek op, en
plaatste als nieuwe attracties een eekhoornnest, een speelhuisje en een minitrampoline. En dankzij een nieuwe picknicktafel en een bankje kunnen ook ouders
en ouderen elkaar hier ontmoeten. ■
Ook je straat of plein opknappen?
www.utrecht.nl/initiatievenfonds

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

DE TRAM NAAR OUDWIJK
Eind 19de eeuw breidde de stad uit
buiten de singels. Toenmalig Burgemeester Reiger wilde nieuwe woonbuurten als Oudwijk verbinden met
de oude binnenstad, liefst met een
elektrische tram, die sneller, schoner
en stipter was dan de paardentram.
Op 15 juni 1907 vertrok tramlijn 2 vanaf het
stationsplein met bestemming Oudwijk.
Via de singel, Maliebaan, Baanstraat (in
1911 hernoemd tot Burgemeester Reigerstraat) en vervolgens linksaf de huidige Van

Limburg Stirumstraat, bereikte de tram het
keerpunt Museumbrug. Een enkeltje kostte 5 cent, in de avond gold dubbel tarief.

POPULAIR GEZINSUITJE

Toen de Burgemeester Reigerstraat werd
doorgetrokken richting het Wilhelminapark, kon het trambedrijf in 1915 ook de
snelgroeiende Schildersbuurt aandoen. De
tram reed voortaan via de Koningslaan
rechtsom het Wilhelminapark, en vervolgens over de Colignybrug, Rembrandtkade,
Prins Hendriklaan (halte Antonius Gasthuis)
en Stadhouderslaan richting het keerpunt

Museumbrug. Door deze extra slinger rond
het park groeide lijn 2 uit tot een populair
gezinsuitje. In de weekenden puilden de
rijtuigen uit. Kassa voor het trambedrijf!
Door de opkomst van lijnbussen in de jaren
twintig braken de magere jaren aan voor
de tram. Zelfs een aftakking via de Adriaen
van Ostadelaan langs het nieuwe Diakonessenhuis hielp niet: op 30 september 1938
reed de tram zijn laatste rondje Oost. ■
De tram in Utrecht, Dr. A. van Hulzen (uitgever Stichting Matrijs, 1989)

Tramlijn 2 reed in de jaren ‘30 door de Stadhouderslaan – HET UTRECHTS ARCHIEF

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

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
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BUURTGENOTEN

Lezing over
C.C.S. Crone

Adeline Riesselmann | Stadionlaan

MARIA VOORS

KUNSTWERK BIJ DE HKU

Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

FOTO: ZOË SPAAIJ

STRAATBEELD

aan de Bosboomstraat. Tóch was het tijd
voor iets anders.” Wat dan? “Ik heb echt
een klik met jonge mensen, ik wil ze al
wandelend helpen met hun levensvragen.” En al coachend samen koken?
“Nee, koken doe je er niet even bij. Dat
blijft voor mij een vak apart.”
Jarenlang werkte Maria met een vaste
groep leveranciers: “Duurzaamheid gaat
ook over relaties, trouw zijn, ook in mindere tijden. Dat geldt ook voor mijn klanten. We wisselen nummers uit en houden contact. Ze blijven me dierbaar.” ■

FOTO: ADELINE RIESSELMANN

Libanese linzensoep, quiches, moestuinsalade, gehaktballetjes … allemaal
toppers van Maria’s Biologische Eetwinkel
& Catering aan de Jan van Scorelstraat.
Onlangs verkocht eigenaar Maria Voors
het pand van waaruit ze 17 jaar lang catering verzorgde voor bedrijven en evenementen. Het bovenhuis krijgt nieuwe
bewoners. En de winkelruimte? “Er mag
geen cateringbedrijf meer in. Ik hoop
voor de buurt op leuke detailhandel.”
Ze ging elke dag fluitend naar het werk.
"Het was een fijn loopje vanaf mijn huis

De Utrechtse schrijver C.C.S. Crone (19141951) schreef een beperkt maar krachtig
oeuvre, verzameld in de bundel De Schuiftrompet. Crone groeide op aan de Van der
Duijnstraat in Oudwijk (zie foto). Op zijn
steenkoude zolderkamer schreef hij op geheel eigen wijze zijn belangrijkste novellen
en verhalen die zich afspelen in Oost en de
Binnenstad in de jaren 30 van de vorige
eeuw. Buurtgenoot en biograaf Marijke
van Dorst zal zondag 3 juli in het ouderlijk
huis, dat nog door familie wordt bewoond,
vertellen over het werk en leven van Crone.
Voor de liefhebbers! ■

"Ik heb nooit echt stilgestaan bij dit
beeld, maar ik vind het wel mooi. Het is
rustig, stoort niet, maar bevat wel kleur
en afwisselende vormen, waardoor het
breekt met de omgeving. Dat past goed
bij deze locatie van de HKU. De stenen
associeer ik met leren en iets opbouwen", zo vertrouwt student Joren (24)
me toe, die op weg is naar de Jumbo.
Zelf zie ik vooral de halfronde witte
muur. Pas dichterbij krijgt het beeld
meer vorm en kleur. De betekenis is lastig te achterhalen: dit werk van David
van de Kop (1937- 1994) heeft titel noch

datum. In 1987 maakte de kunstenaar
een vergelijkbaar werk 'Zeelandschap'
bij het Smakkelaarsveld. Het Zeeuwse
landschap schijnt zijn inspiratiebron te
zijn, wat ik terugzie in het beeld bij de
HKU. De kleuren blauw, geel en bruin
doen me denken aan de kust, net als de
ronde en soms wat hoekige vormen.
Ook de gezellige picknicktafels passen
in dit decor. ■
Meer straatbeelden vind je op
www.oostkrant.com/straatbeeld

Zondag 3 juli 14:30 - 16:30 uur
Toegang €5,- (max 15 personen)
Aanmelden: redactie@oostkrant.com

TIP DE REDACTIE!

GROEN OOST

We horen graag wat er

Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan

gaande is in Oost. Stuur je
tip, nieuws of aankondiging per mail

MANS' NATUURKUNSTWERK
zee. Het is mijn kunstwerk! Voorbijgangers tonen veel interesse en maken vaak
een praatje. Al die vrolijke gezichten geven me veel voldoening.” Ze wil het liefste dat de stad één groot plantenparadijs wordt. “Ik zie graag meer groen op
straat en in de tuinen." Ja, als iedereen
zulke groene vingers zou hebben als
Mans, zou in de lente de héle stad in
groene weelde ontwaken. ■

Colofon
De Oostkrant wordt 4x per jaar huis-aan-huis
bezorgd in Utrecht-Oost. Oplage 14.000.
De Oostkrant is een uitgave van Stichting
Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO
0158028015), in 2010 opgericht zonder
winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuursen redactieleden zijn bewoners uit de wijk.
Inkomsten uit advertenties van lokale ondernemers dekken de productiekosten.
Meer informatie www.oostkrant.com

Ontdek meer groene parels in
onze wijk op www.groenoost.net

Bezorging Wil je de krant niet ontvangen?
Mail je adres naar guus@touker.nl
Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),
Monique Biesaart, Niels Bongers (cartoonist),

RONDLEIDING:
SCHILDERSBUURT
FOTO: DEBORAH VAN DER VLIST

Het vrolijke lenteseizoen laat het groen
weer bloeien. Aan de Prins Hendriklaan
prijkt tussen de museumhuizen van
Gerrit Rietveld en Sybold van Ravesteyn
de bloemrijke voortuin van Mans Paul.
Ik tref haar op de stoep met een uitdraai van alle namen van de bloembollen in haar tuin. Ze controleert de voorjaarsbloeiers. “Er staan hier honderden
soorten tulpen en narcissen. Bollen die
het goed doen plant ik volgend jaar
weer. In de zomer maken de bollen
plaats voor de zomerbloeiers. Zo blijft
de tuin het hele jaar door een bloemen-

naar redactie@oostkrant.com

Woningen en daartussen een kerk gebouwd in sobere Amsterdamse Stijl. Welkom in de Schildersbuurt! De stadsgidsen laten zien hoe honderd jaar geleden
woningzoekers zich verenigden om speculanten en machtige projectontwikkelaars te slim af te zijn. De bouwverenigingen BANS, Elck Wat Wils, WBV Utrecht
(woonblok met gevelstenen van Hildo
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Krop) en het Nieuwe Woonhuis (de eerste flatwoning van de stad) functioneren
- klein maar dapper - nog altijd! ■
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