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STRAATNIEUWS!

Ousmane Cissé (37) is de vriendelijke verkoper van Straatnieuws, de
Utrechtse krant waarmee dak- en thuislozen geld kunnen verdienen voor
eten en onderdak. Op zijn vaste standplaats bij de Albert Heijn vertelt hij
hoe de Nachtegaalstraat zijn thuis werd.

Oost mag het weten
Wéér geen Piekenkermis! In 2020 en
2021 was corona de boosdoener, dit
jaar kreeg de organisator het verplichte verkeersplan op het laatste
moment niet rond vanwege alle
wegwerkzaamheden elders in de
(binnen)stad. Het was al een lastige
opgave, want het nieuw ingerichte
Malieblad tussen de Singel en de
Maliebaan biedt weinig ruimte meer
voor botsautoʼs en draaimolens. De
organisator betwijfelt of de kermis

Hij kwam in 2011 vanuit het voor hem onveilige Guinee (West-Afrika) naar ons land
en verblijft afwisselend in opvangcentra
en bij vrienden. “Ik ben illegaal, dan krijg
je geen woning. In de opvang zag ik jongens de hele dag wiet roken. Dat wilde ik
niet. Het is belangrijk om bezig te zijn, anders word je gek. Ik vroeg: hoe komen jullie aan geld? Ze noemden Straatnieuws.
Ik meldde me bij het loket en sindsdien
ben ik straatverkoper van de krant.”

KOEIENPAK IS COOL

“De eerste keer was heel spannend.
Al die mensen, sommigen aardig, anderen nors, ik vond het moeilijk. Ik verkocht
slechts één krant en wilde stoppen. De
dag erna verkocht ik meer, gelukkig. Het
was wel koud, midden in de winter. In de
opvang werd tweedehands kleding
gebracht. Ik zag een koeienpak. Heerlijk
warm! Het was ook cool, gaf me kracht.
Met het koeienpak aan verkocht ik beter!”

goed. Ik help ze ook, bijvoorbeeld met het
overeind zetten van ﬁetsen of het aangeven van een volle boodschappentas. Kinderen geven me vaak high ﬁve of een boks.
Daardoor voel ik me thuis in Oost.” ■

Ousmane Cissé verkoopt Straatnieuws op de Nachtegaalstraat

Maliebaan zelf ook op de schop gaat.
Komt daarmee een einde aan de
eeuwenoude Utrechtse kermis, die
in 1023 begon als kerkemis ter inwijding van de Sint Maartenskerk, en in

Straatnieuws, opgericht in 1994, was
de eerste daklozenkrant van Neder-

1988 als Piekenkermis (één piek voor
een ritje) neerstreek in Oost?

land, vol verhalen over het leven op
straat. Toen de oplage in 2020 door
een gebrek aan verkopers tot 2.000
daalde, ging de papieren krant ter
ziele. De 35 verkopers verkopen nu
een digitale versie à € 2,79 waarvan
ze € 1,50 mogen houden. Via de onderstaande QR-code kun je de nieuwste editie Straatnieuws kopen.

ALLEEN NOG DIGITAAL

Ousame maakt lange dagen. Hij verkoopt
zes dagen in de week, van tien tot tien,
hoewel hij de laatste tijd pas rond het middaguur start. “Corona was moeilijk voor de
verkoop. En vervolgens stopte Straatnieuws vanwege ﬁnanciële problemen
met de papieren versie. Nu kun je bij mij
via een QR-code een digitale versie kopen.
Dat vinden mensen soms lastig, ik verkoop
daarom minder goed. Maar ik blijf hier
graag, het contact met de mensen doet me

hier nog toekomst heeft, omdat de

MONUMENT VOOR
LAURA KORSMAN
Laura Korsman woonde in een studentenhuis aan de Bosboomstraat. Ze was 24 jaar
en had haar opleiding tot verpleegkundige
bijna afgerond. Ze werd al een tijd agressief gestalkt door haar ex-vriend toen die
op 11 juni 2018 haar woning binnen
drong, met fatale aﬂoop.
In het plantvlak op de Bosboomstraat
staat nu een mooie stalen vlinder. Het
monument is geplaatst op verzoek van
Lauraʼs familie, ook om aandacht te vragen voor de gevaren van stalken. ■

PARADE PUUR OOST
De jaarlijkse markt van ondernemers uit
de Schildersbuurt en omstreken. Met
kraampjes, workshops, bellenblaastuin,
schmink, gratis ijs, suikerspin en live muziek. En de Oostkrant is erbij! Wil je weten
wie de makers van de krant zijn? Bezoek
onze kraam bij de grote Rietveldstoel. ■

FOTO: ARNOUD WOLFF
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HET WOORD IS AAN

Zaterdag 3 sept. 12-19 uur
Locatie: Adriaen van Ostadelaan
Info: www.paradepuuroost.nl

‒ ARNOUD WOLFF

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

Kelims.
Heel veel

kelims.
Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

Hiske Alting & Pauline Res

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

Jeroen Kreule

JUBILEUM IN OOST

Annemarie Reinders | Marislaan

VIJF JAAR PARK OOSTERSPOORBAAN
ʻEen ﬁetspad van niets naar nergensʼ. Dat was de felle kritiek op het eerste plan zoʼn tien jaar geleden om de ongebruikte Oosterspoorbaan anders in te richten. Gerard Cats zat destijds in de Wijkraad en had geopperd om van
het hele traject een groene zone te maken, dwars door Oost.

Duitse Spinazie

Volgens Gerard kwam het project uiteindelijk door veel toeval toch van de grond:
“Toevallig was er een wijkmanager die
enthousiast reageerde, toevallig kwamen
na de verkiezingen ʻjonge hondenʼ in de
gemeenteraad die een groenere stad wil-

den en toevallig kwam er geld beschikbaar voor nieuwe ﬁetspaden.”

SPOREN UIT HET VERLEDEN

Dankzij de inzet van omwonenden, de
landschapsarchitecten van Happyland

Collective en het ontwerpbureau Okra
werd het oude spoor vijf jaar geleden
omgebouwd tot een langgerekt park
waar je kunt ﬁetsen en wandelen tussen
veelkleurige beplanting. De oude rails,
een aantal stootblokken en losgekoppel-

Wanneer ik met mijn dochters door
de Albert Heijn aan de Burgemeester
Reigerstraat loop en vraag welke
groente ze willen eten, hoeven ze
meestal niet lang na te denken:
spinazie!
Niet de verse, maar de à la crème
variant. Liefst die van Iglo, in hun
ogen de lekkerste. Wanneer ik in

de bovenleidingen herinneren nog aan
het rijke verleden van de Oosterspoorlijn.

MARKT OM DE HOEK

Gerard is ook bestuurslid van de tien jaar
geleden opgerichte stichting die buurtinitiatieven in het park ondersteunt,
zoals de groene speeltuin, de moesbakken, het calisthenics-toestel (ﬁtness) en
het lange lint van inheemse planten.
“Tijdens de buurtmarkt (Markt Om De
Hoek) op zondag 4 september vieren we
de jubilea van de stichting (10 jaar) en het
park (5 jaar). Oost is van harte welkom op
deze feestelijke dag!” ■
www.oosterspoorbaan

mijn keuken aan de Homeruslaan
bevroren blokjes in een pan gooi,
denk ik altijd even aan de tuinders
die tot begin vorige eeuw op een

MARKT OM DE HOEK

steenworp afstand van mijn huis

Ontdek heerlijke (vers)producten en
duurzame initiatieven van lokale

gevestigd waren. Door de vrucht-

ondernemers en bewoners uit Oost.

bare gronden langs de Minstroom

Huisgemaakte jam, biologisch fruit

- ook wel de Parel van Utrecht Oost

en groenten, lokaal gebrouwen bier

genoemd - was Abstede vanaf

en gemberwijn, Syrische hapjes,

de Middeleeuwen een belangrijk

verse koﬃe en gezellige live muziek.

hoveniersgebied. Nu nauwelijks
meer voor te stellen, maar het

Zondag 4 sept. 13-18 uur
www.marktomdehoek.nl

gebied telde bijna 200 hoveniers.
Hun specialiteit? Rode kool en ...
spinazie. Harde winterspinazie, om
precies te zijn. Daar kwam ik enkele
jaren geleden achter tijdens het

Een van de initiatiefnemers van Park Oosterspoorbaan, Gerard Cats ‒ ARNOUD WOLFF

schrijven van een krantenartikel over
de geschiedenis van de Minstroom.
De groenten werden op de markt en
aan de deur verkocht. Veel hoveniers

SPORTIEF OOST

Ralph Janssen | Ina Boudier-Bakkerlaan

beschikten daarvoor over een
honden- of paardenkar. In het gebied zit anno 2022 geen enkele
tuinder meer, maar wie nu over de
Abstederdijk, Zonstraat of Notenbomenlaan loopt, komt nog enkele
oude hovenierswoningen tegen.
De Minstroom stroomt nog altijd en
spinazie is in Oost nog steeds te
koop. Duitse spinazie, aldus Iglo.
Toeristen kunnen in de zomermaanden zelfs met een mini-trein langs
de spinazievelden in Münsterland
tuﬀen. Een wandeling langs de
Minstroom is vermoedelijk minstens
zo leuk.
Jeroen Kreule (1972) is freelance
journalist en schrijft onder meer
voor het AD Utrechts Nieuwsblad
wekelijks de historische rubriek
ʻUtrecht in ... over het verleden van
de stad Utrecht.

WATERPRET MET DE KANO
Ik wandel naar het Krommerijnpark bij
mij om de hoek. Het park is mooi groen,
de sfeer gemoedelijk. Mensen uit het
hele land stappen hier in een kano om
een rondje Rijnsweerd te peddelen. De
eerste kanoërs die ik aanspreek zijn met
hun vaste vriendengroep naar Utrecht
gekomen. Eén van hen woont sinds kort
in Oost. “Elke eerste zaterdag van de
maand gaan we er samen op uit.” Ze vinden het leuk om te “klooien” met water.

JOLIGE ZOMERSE SFEER

Even verderop spreek ik Eva die een
weekend voor haar familie uit Eindhoven
organiseert. “Kanoën op de Kromme Rijn
hoort daar zeker bij!” De jolige zomerse
sfeer zit er goed in. De kano van Eva en

• Handgeschilderde
huisnummers
• Familienamen
• Hout- en marmerimitaties

06-54388974

haar vriend Teun is door broerlief zojuist
de struiken in geduwd. De twee moeten
zich nu extra inspannen om de achterstand op de rest inhalen. Zoveel is me
duidelijk: kanoën is waterpret! ■

Ik ben Ralph Janssen en woon
als eerstejaars student op de IBB. Ik
sport graag buiten. In deze nieuwe
rubriek ga ik op zoek naar mede
sportievelingen in Oost. Doe jij aan
skaten, tafeltennissen, jeu de boules, suppen, klimmen, slacklinen, of
gooi jij fanatiek frisbee in het park?
Laat me weten, ik kom graag langs!
redactie@oostkrant.com
Eva en Teun in de kano op de Kromme Rijn ‒ RALPH JANSSEN

MET JE
KRANTJE
BUURTEN
IN OOST
WWW.KOMBUURTEN.NL

OOSTKRANT 3
PANORAMA OOST

Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer ziet hij hoe Oudwijk aan haar eeuwige schoonheid werkt.

Toelichting en meer panoramaʼs op www.oostkrant.com/panorama

WIJKWETHOUDER

Mirjam Bedaf | Piet Heinstraat

HET PRAATJE OP STRAAT

Seinwachter, orgelmaker, loopknecht, tapper, barbier, busbode, bleeker, behanger ... een eeuw geleden hadden
bewoners van de Zonstraat de meest uiteenlopende beroepen, zo toont de oude adressenlijst uit 1910 die is afgebeeld op een tegeltableau bij huisnummer 21. Veel is in de loop van de jaren veranderd in de Oosterbuurt, maar
de diversiteit en sfeer van saamhorigheid bleven.

Het is gezellig druk in de bovenwoning van
Jos Schuurman aan de Zonstraat. Hij heeft
de bewonersgroep opgetrommeld. Niet
via WhatsApp, maar gewoon door langs de
deur te gaan. “We hechten aan persoonlijk
contact.”

SPELEN OP STRAAT

Tot in de jaren tachtig zaten bewoners vaak
voor hun huis en speelden kinderen de
hele dag op straat. “Een gezellige boel! Nu
rijdt er helaas teveel verkeer door onze
smalle straten. Wel was er toen veel kleine
criminaliteit. Je kon je ﬁets niet veilig voor
de deur laten staan en er werd geregeld
ingebroken. Naast de kapper zat een kroeg,
bij de spoorwegovergang een kruidenier.
Daar kwam je ook nog wel eens iemand
tegen die wat verder weg woonde.”

BESCHERM SOCIALE HUUR

De bewonersgroep werd in 2019 in het leven geroepen om aandacht te vragen voor
het behoud van de sociale huurwoningen
in de Oosterbuurt. “We willen niet dat alleen mensen met genoeg geld hier kunnen
wonen. De diversiteit maakt dat het hier zo
ﬁjn wonen is. Een praatje op straat, hulp als
er een kat zoek is, tijdens vakantie elkaars
planten water geven.” Inmiddels zijn er
met Mitros afspraken gemaakt om sociale
huurwoningen niet zomaar te verkopen,
de bewonersgroep heeft haar doel bereikt.
Maar ze heﬀen zich niet op. “We blijven ons
inzetten voor een leefbare buurt!” ■
De bewonersgroep Oosterbuurt, met
op de achtergrond de volkstuinen van
Abstede die tussen de Zonstraat en de
Minstroom liggen.

Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

HUTTEN BOUWEN
“Voetballen, klimmen en hutten bouwen”, schreeuwen Goos, Pien en Pieter
door elkaar heen op de vraag wat ze het
liefste doen. Ze spelen graag in Speeltuin
de Bloesem in Oudwijk, die al sinds 1937
bestaat. “Ik ben hier bijna elke dag”, zegt
Goos enthousiast. Ook Pieter komt hier
vaak, met de BSO, net als Pien. Hij vindt
bouwen het leukst. “We krijgen hier een
gereedschapskist met spijkers, hamers en

een zaag om van pallets een hut te maken. “Elke keer een nieuwe hut, want de
oude wordt weer afgebroken. Pien: “Als
we tegen de boom aanbouwen, is het bijna een boomhut!” Goos: “Soms sla je met
de hamer mis op je duim, dat doet pijn.”
Pieter is de fanatiekste huttenbouwer. “Er
zijn oudere kinderen die nóg betere hutten bouwen. Dat zijn onze huttenaartsvijanden. Ik zou graag échte stenen, verf

‒ MIRJAM BEDAF

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

en touw krijgen om nóg beter te kunnen
bouwen.” Goos voetbalt eigenlijk liever:
“Pieter en ik hebben samen een keer doelen getimmerd, een win-win, want ik wilde voetballen en hij bouwen.” ■
www.speeltuindebloesem1937.nl

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST
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VAAR HET
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ZELF!

Slagerij

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

www.feelingfit.nl

Train for results. Not to impress.

In Oost stemde bijna 10% op de jonge
partij Student & Starter. Niet vreemd,
want een kwart van onze buurtgenoten
is tussen de 18 en 24 jaar en het merendeel is student. Mede dankzij deze
steun veroverde de partij twee zetels
(van de 45) in de gemeenteraad en
mocht ze zelfs een wethouder leveren:
Eva Oosters, met 25 jaar de jongste
wethouder van Utrecht ooit. Ze gaat
over cultuur, evenementen, sport, participatie, milieu en emissieloos vervoer.
Ook is Eva wijkwethouder (aanspreekpunt) voor Oost. Op haar maandelijkse
spreekuur (afspraak via oost@utrecht.nl)
kun je een onderwerp of idee voor de
wijk met haar bespreken. En ze is goed
voorbereid, want ze kreeg als welkomstgeschenk het Oostboek vol verhalen en weetjes over Oost. ■

FOTO: ZOË SPAAIJ

JONG IN OOST

EVA OOSTERS

FOTO: ARNOUD WOLFF

BUURTGEVOEL IN OOST

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

Jubileumboek
100 jaar Boni

Adeline Riesselmann | Stadionlaan

MAARTEN SCHOONHEIM
Maarten in. Voor haar 40ste verjaardag
kwamen haar zoon (18) en dochter (21)
met kleinkind over. Uitgerekend toen viel
Rusland Oekraïne binnen. Maarten was
niet verbaasd: “Als Poetin 200.000 soldaten naar de grens stuurt, dan weet je het
wel.” Lenaʼs dochter wil terug naar haar
echtgenoot, haar zoon wil graag blijven
om te studeren. Lena staat weer voor de
klas en geeft les aan gevluchte Oekraïense kinderen. Van een ding is Maarten
zeker: “Het Oekraïense leger zal uiteindelijk winnen!” ■

FOTO: ADELINE RIESSELMANN

Iedereen in de buurt van de Adriaen van
Ostadelaan kent Maarten Schoonheim
(55) en zijn honden Casper en Charlie,
twee rustige en lieve Friese stabijs. Hij
woont hier sinds 1997, “lekker dichtbij de
uitvalswegen”. Maarten is ICTʼer en nam
in 2004 een softwarebedrijf over in Oekraïne. “Ik wist niets van het land. Ik maakte kennis met het personeel en verloor
mijn hart aan het land en de mensen.”
Vier jaar geleden leerde hij Lena kennen,
een Oekraïense onderwijzeres uit Kiev. Na
twee jaar op en neer reizen trok ze bij

RONDLEIDING

Het Bonifatius College (Boni) viert haar
eeuwfeest met een vuistdik jubileumboek, gemaakt door oud-leerlingen,
ouders en docenten. De titel ʻMéér dan
een schoolʼ verwijst naar het bruisende
schoolleven waarin naast de reguliere
lessen veel aandacht is voor muziek, toneel, sport, excursies en feesten. Met bijdragen van markante bonifanten als
schaatskampioen Jochem Uytdehaage,
cabaretiëre Tineke Schouten, FC Utrecht
icoon Alje Schut, actrice Carice van Houten
en journalist Ad van Liempt.
Vanaf 17 september à 15 euro te bestellen
via de Boni jubileumsite. ■

www.boni100.nl

ʼt Gilde | Utrecht

ABSTEDE - STERRENWIJK
Loop mee met de stadsgids door het
voormalige en nog altijd idyllische hoveniersgebied rondom de Abstederdijk.
Dankzij de vruchtbare gronden langs de
Minstroom was Abstede eeuwenlang de
moestuin van de stad. In het grillige stratenplan zijn oude rivierlopen, dijken,
paadjes en hovenierswoningen nog goed
te zien. De rondleiding voert ook naar het
naburige Sterrenwijk, dat een eeuw geAbstederdijk in 1826, gravure van
Jan Apeldoorn ‒ HET UTRECHTS ARCHIEF

GROEN OOST

STRAATBEELD

Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan

leden werd gesticht met de bouw van
375 witte noodwoningen. Het groeide uit
tot een levendig buurtje, in de volksmond het Witte Dorp genoemd. In de jaren 70 maakten de noodwoningen plaats
voor de huidige woonerven. ■

Zondag 18 sept. 11:00 - 12:30 uur
Kosten: € 8,- p.p. (U-pas € 4,-)
Inschrijven vanaf 30 augustus via:
www.oostkrant.com/rondleiding

Tip de redactie!

Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

redactie@oostkrant.com

BLOEIENDE BLAUWEREGEN
Colofon

ten we van de bloei, in mei en september”, vertelt Maartje. “We onderhouden
de plant met elkaar. Soms helpt een
tuinman met snoeien.” Bij het studentenhuis op de hoek ondersteunen steigerbuizen de dikke takken, zodat de
voordeur nog open kan. Een stel duiven
nestelt tussen de bloemen. Het is een
vrolijk plaatje, een bloeiende plant die
zoveel huizen en bewoners verbindt. ■

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
FOTO: ZOË SPAAIJ

winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuursen redactieleden zijn bewoners uit de wijk.
Inkomsten uit advertenties van lokale ondernemers dekken de productiekosten.
Meer informatie www.oostkrant.com
Bezorging Wil je de krant niet ontvangen?

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

VILLA KAKELBONT

FOTO: DEBORAH VAN DER VLIST

Het is mei als er weer grote trossen
bloemen hangen aan de blauweregen
in de Hobbemastraat. Bart veegt de
stoep, zijn buurvrouw Maartje komt
aanlopen met haar hond om even op
het bankje voor de deur te gaan zitten.
Ik bel aan bij Simon en Brands, twee
broers die hier zijn geboren en nu boven elkaar wonen. In de jaren 70 plantte hun moeder de blauweregen tegen
de gevel. Meerdere buren deden haar
na, waardoor de wisterias (de oﬃciële
naam) de gevels van maar liefst negen
huizen siert. “Twee keer per jaar genie-

Waarom staat er Villa Kakelbont op de gevel van Frans Halsstraat 20? Sinds ik in
Oost woon is de naam me een mysterie,
want het statige pand is smetteloos wit.
Het echtpaar Groeneveld woont er nu
ruim 45 jaar. “Toen we het huis kochten
was het lange tijd praktijkwoning geweest van de kinderarts Sjamsoedin. Op
de gevel stond in sierlijke letters Belingka,
zijn geboorteplaats.” De huidige bewoners vertellen enthousiast over de rijke
historie van het pand. Zo was het in de
jaren 20 een fröbelschool (kleuterschool)
met de naam Kindervreugd. Later woonde hier Lau Mazirel, die in 1929 naar Am-

sterdam verhuisde en in de oorlog uitgroeide tot verzetsstrijder.
Maar waarom dan nu Villa Kakelbont?
“Toen het pleisterwerk begon los te laten
moesten we Belinka over laten schilderen.
We hebben vier kinderen, maar opnieuw
Kindervreugd vonden we overdreven. De
schilder wilde graag eens een wit huis Villa Kakelbont noemen. En daar zijn we in
mee gegaan.” Met zoʼn geschiedenis, een
ontnuchterende uitleg. ■

Mail je adres naar guus@touker.nl
Redactie Arnoud Wolﬀ (hoofdredacteur),
Mirjam Bedaf, Monique Biesaart, Niels
Bongers, Ralph Janssen, Michael Kars
(fotograaf), Annemarie Reinders, Adeline
Riesselmann, Zoé Spaaij, Carel van den Tweel
en Deborah van der Vlist.
Contact: redactie@oostkrant.com
Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek (voorzitter), Michael Lohle (penningmeester),
Henriette Hettinga (secretaris), Wilbert van
Dam en Ger Oﬀringa.
Contact: bestuur@oostkrant.com
Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat
Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Adverteren deadline 4 november 2022

Meer straatbeelden vind je op
www.oostkrant.com/straatbeeld

Contact: ger.oﬀringa61@gmail.com
Volgende editie 1 december 2022
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betrokken en bevlogen

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT
030-2520296
HAIRFIX.NL
Dag en nacht bereikbaar
030 238 00 38

Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

SEPTEMBER 2022

IN DIT NUMMER

HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN UTRECHT-OOST

LEZING & DEBAT

ACTIVITEITEN

CULINAIR

SENIORENINLOOP

CULTUUR

VRIENDEN VAN

Oudwijkerdwarsstraat 148 • 3581 LJ Utrecht • T 030 258 19 94
info@podiumoostutrecht.nl • www.podiumoostutrecht.nl

VERBOUWING

VERBOUWING START NIET EERDER
DAN 1 OKTOBER

Tijdens de verbouwing proberen we

De verbouwing van Podium Oost start op zʼn vroegst op 1 oktober. De

gebleven. Die zien we ongetwijfeld terug

nieuwsbrief en nieuwsﬂits. En in de

gemeente heeft aangegeven niet eerder dan eind september een aannemer

als we na zoʼn lange tijd weer open gaan.

volgende Podium Oostkrant geven we

Maar geldt dat ook voor de vaste bezoe-

een uitgebreide update van de stand

kers van onze activiteiten?“ We zijn nu in

van zaken.

opdracht te kunnen geven. Dit ondanks de eerdere belofte om de verbouwing in ieder geval vanaf het begin van de zomer te laten plaatsvinden.

VOORTGANG VERBOUWING
iedereen op de hoogte te houden van
de voortgang en ontwikkelingen. Dat
doen we via onze website, onze Facebookpagina, Podium Oost TV, onze

gesprek met de gemeente om de gevolgen van de vertraging in kaart te brengen.

Website: www.podiumoostutrecht.nl

"Door deze vertraging missen we een heel

zover wij kunnen nagaan zijn er geen on-

groot deel van het nieuwe seizoen,” ver-

verwachte dingen gebeurd, die de vertra-

FONDSENWERVING

wacht Podium Oost-voorzitter Hans Elsen-

ging hebben veroorzaakt. Ik heb de indruk

Met de werving van fondsen voor de in-

Twitter: @podiumoostutrecht

doorn“. We hebben, volgens de afspraak

dat de gemeente minder belang hecht

richting van het nieuwe Podium Oost

Podium Oost TV: Podium Oost TV ‒

met de gemeente, onze deuren per 1 juli

aan de afgesproken planning dan wij.”

loopt het gelukkig een stuk beter. Hans:

gesloten, zodat de verbouwing kon star-

FB: @PodiumOostUtrecht
Instagram: podiumoostutrecht̲

YouTube

“We hebben ongeveer €200.000 nodig

hebben spontaan al een bedrag gege-

ten. Voor veel van onze vaste gebruikers

FANTASTISCHE VRIJWILLIGERS

voor de nieuwe inrichting. Denk aan

ven. In samenwerking met de Vrienden

De nieuwsbrief verschijnt 1 x per

hebben we vanaf die datum alternatieve

In theorie kan de verbouwing dus op

nieuwe meubels, een nieuwe keuken,

van Podium Oost starten we de actie

maand en de nieuwsﬂits versturen we

ruimtes gevonden in de omgeving. De

1 oktober starten, maar het is waarschijn-

verlichting, zonwering en gordijnen. Dat

ʻKleed Podium Oost Aanʼ (zie hieronder).

onregelmatig. Nog niet geabonneerd?

grote vraag is nu dus wanneer we die weer

lijker dat het één of twee maanden later

moeten we zelf betalen. Daarvoor heb-

Het geeft ons alle vertrouwen, dat we

Stuur dan snel een mailtje naar

in Podium Oost kunnen begroeten.”

zal zijn. “Gelukkig,” verzekert Hans, ”heb-

ben we fondsen gevraagd ons te helpen.

onze bezoekers uiteindelijk gaan begroe-

info@podiumoosturecht.nl met de

Voor de vertraging heeft de gemeente

ben we fantastische vrijwilligers, die ons

De eerste positieve reactie is van het VSB-

ten in een mooi en prettig en sfeervol

vermelding Nieuwsbrief.

geen heldere verklaring gegeven. ”Voor

in de afgelopen tijd allemaal trouw zijn

fonds. Maar ook enkele wijkbewoners

nieuw Podium Oost.”

INRICHTING EN STYLING

KLEED PODIUM OOST AAN
Met de verbouwing wordt Podium Oost aantrekkelijker gemaakt. Het 60ʼer
jaren karakter maakt plaats voor een eigentijds uiterlijk. Deze verbouwing
wordt grotendeels betaald door de Gemeente Utrecht, maar het aanpassen van het interieur is voor rekening van Podium Oost zelf. Dit interieur
willen we graag, net als het pand, zeer uitnodigend maken. Daar zijn nieuwe meubels voor nodig, zoals een sfeervolle leestafel in de nieuwe ontmoetingsruimte. En een goede koﬃemachine, gezellige verlichting en de
styling brengt Podium Oost helemaal in de huidige tijd.

donaties die we al van bezoekers én
Vrienden Van én ondernemers uit de
buurt hebben ontvangen kunnen we
deze etappe al bijna realiseren. De tweede etappe is voor de bijbehorende ﬁjne
stoelen en zo verder.

HELP JE MEE?
Er is meer nodig! Daarom zijn donaties

DANK

seerd voor en door de bewoners van

ACTIE KLEED PODIUM OOST AAN

van harte welkom op bankrekeningnr.:

Dank aan iedereen die nu al bijgedragen

Utrecht Oost.

Voor dit nieuwe interieur lanceren de

NL67 RABO 0102 0387 75 t.n.v. Vrienden

heeft om Podium Oost up-to-date te ma-

Vrienden Van Podium Oost de actie

Van Podium Oost o.v.v. Kleed Podium

ken.

ʻKleed Podium Oost Aanʼ. In een aantal

Oost Aan. Vermeld daarbij vooral ook je

Wij kijken uit naar de heropening van het

etappes willen we de wensen voor het

mailadres dan kunnen wij je op de hoog-

vernieuwde Podium Oost, een mooi mo-

interieur realiseren. De eerste etappe is

te houden van de vorderingen en wat we

dern pand waar het goed toeven is, waar

een fraaie leestafel. Met de spontane

hiermee gaan doen.

allerlei activiteiten worden georgani-

Kleed Podium Oost Aan
rekeningnummer
NL67 RABO 0102 0387 75
Alvast reuze bedankt voor je donatie!

2 PODIUM OOST

ACTIVITEITEN PROGRAMMA SEPTEMBER - DECEMBER 2022
wijzigingen voorbehouden

Podium Oost is tijdelijk gesloten i.v.m. de verbouwing.
We hebben geprobeerd de activiteiten zoveel mogelijk op andere locaties
onder te brengen. De adressen van de locaties staan per activiteit vermeld.
Check onze website voor actuele informatie of bel: 030-2581994

SPEEL-O-THEEK

CULTUUR

CULTUUR IN PODIUM OOST

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er elke

Normaal gesproken vult Team Programmering een groot deel van deze
krant, met aankondigingen van de culturele ontmoetingen op zondag.
Vanwege de verbouwing liggen deze activiteiten een poosje stil. We
blikken hier even terug op een bijzonder jaar en proberen voorzichtig
wat conclusies te trekken voor toekomstige activiteiten.

speelgoed lenen. Op deze manier kunnen

MAANDAG
14.30-16.30 Aquarelleren voor volwassenen De Wilg, Mecklenburglaan 3, 3581 NV Utrecht
14.30-16.30 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost Swellengrebel, Burgemeester Fockema Andreaelaan
100, 3582 KV Utrecht
14:00-15:00 Fit met Ret

Gymzaal Bonifatiuscollege, Burgemeester Fockema
Andreaelaan 9, 3582 KA Utrecht

15.45-18.45 UtrechtDanceCenter Kids

woensdag de Speel-o-theek. Kinderen
kunnen hier verantwoord en duurzaam
ze uitproberen welk speelgoed leuk en
geschikt is. Tijdens de openingstijden van
de Speel-o-theek kunnen ze ook ter plekke met het speelgoed spelen.

HOBBELS EN ONZEKERHEDEN

Ook de lezing over buurtgenoot en verzets-

KOSTEN

Het was een jaar met de nodige hobbels

vrouw Truus van Lier was een groot succes.

De kosten zijn € 25,00 per kalenderjaar en
hiervoor kunnen maximaal 5 stuks speel-

en onzekerheden. Konden alle activiteiten
doorgaan? Hoeveel bezoekers mochten

goed worden geleend, De kinderen mo-

Buurthuis de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,
3515 EA Utrecht

DE DRIE OʼS

er in de grote zaal? Desondanks hebben

Als uitgangspunt voor de activiteiten

gen er thuis zes weken mee spelen en

17.30-19.00 Samen eten (4e maandag van
de maand)

Tot 1 oktober Podium Oost, daarna Wilhelminakerk,
Hobbemastraat 35, 3583 CW Utrecht

er mooie voorstellingen plaats kunnen

probeerden we zo veel mogelijk de drie

daarna kan het eventueel eenmalig met

vinden. We noemen er een paar. Hans en

Oʼs te hanteren: Oost, Ontmoeting en

3 weken worden verlengd.

19.30-23.00 Bridgeclub Utrecht Oost

Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 3583 CW Utrecht

Irene Visser, die geregeld optreden in

Onderscheidend. Voorzichtig is onze

19.30-22.15 Swing In Utrecht

Buurthuis de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,
3515 EA Utrecht

Podium Oost, boden een bijzonder muzi-

conclusie dat dit principe aanslaat. De

LOCATIE

kaal programma aan rond de schilderijen

komende tijd gaan we gebruiken voor

Op de woensdag van 24 augustus t/m

van Rembrandt. De introductie van thea-

het uitwerken van nieuwe plannen. We

28 september is de Speel-o-theek nog in

tersport was bescheiden en gewoon heel

hopen dat de vernieuwingen van het ge-

Podium Oost. Tijdens de verbouwing ver-

erg leuk. Veel belangstelling was er voor

bouw bij gaan dragen aan mooie en bij-

huizen ze tijdelijk naar Speeltuin De Bloe-

de middag over archeologie, over bewo-

zondere culturele ontmoetingen, waar

sem, Bloesemstraat 25A, 3581 XA Utrecht.

ning in Utrecht Oost in vroegere tijden.

veel buurtgenoten van gaan genieten!

DINSDAG
09.00-10.15 Dapiyo beweegles

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

10.00-12.30 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost Clubhuis u-track Mytylweg 79, 3585 LK Utrecht
13.30-16.30 Dinsdagmiddag Bridge

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

18.30-19.30 Mindful Yoga in de buurt

Gymzaal Schoolplein 6, Schoolplein 6, 3581 PX Utrecht

Elke woensdag
Tijd: 09:30 -13:00 uur

WOENSDAG
09.15-11.30 Oefentherapie Cesar

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

10.00-12.30 Wijkcoöperatie Oost voor
Elkaar

Huiskamer Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35,
3583 CW Utrecht

09.30-13.00 Speel-o-theek

Vanaf 1 oktober Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat
25A, 3581 XA Utrecht

20.00-21.00 Zumba

Gymzaal Bonifatiuscollege, Burgemeester Fockema
Andreaelaan 9, 3582 KA Utrecht

Kosten: € 25,00 per jaar

SAMEN ETEN

SOCIAAL

DONDERDAG
10.00-15.00 Senioreninloop

Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

10.00-12.00 Schaken

Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

10.30-11.15 Fysio voor Senioren

Tot 1 oktober Podium Oost

12.00-13.00 Lunch

Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

13.00-15.00 Computercafé

Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

15.30-19.30 UtrechtDanceCenter Kids

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

bouwingsbingo als laatste activiteit in

17.30-19.00 Samen Eten (2e donderdag
van de maand)

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

het ʻoudeʼ Podium Oost. Deelname kost

19.30-20.45 Buikdansen

Buurthuis de Beatrix, prinses beatrixlaan 2,
3554 JK utrecht

VRIJDAG
09.00-10.00 Mindful Yoga in de buurt

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

ZATERDAG
14.00-16.00 Toneel voor Kids

Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,
3581 XA Utrecht

VERBOUWINGSBINGO

Gezellig samen met buurtgenoten een
spelletje bingo spelen. Op vrijdagmiddag 30 september spelen we de Ver-

maar € 6,00 voor zes rondes.
Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan

Gezellig Samen eten in Podium Oost
kan nog op donderdag 8 september
en maandag 26 september. De keukenbrigade kookt een drie-gangen
menu voor iedereen die gezellig wil
aanschuiven. Op maandag zijn dat
Frans, Lies, Jan en Yvon en op donderdag Ellie, Gezine, Dorine en Ria.

Samen eten tijdens de verbouwing van

telefonisch: 030 2581994, of via

Podium Oost door te laten gaan. Kijk voor

info@podiumoostutrecht.nl.

de actuele informatie op onze website:
www.podiumoostutrecht.nl of bel

Vrijdag 30 september

030-2581994.

Tijd: 13:30 tot 15:30 uur
Deelname: € 6,00 (6 rondes)

2e donderdag en 4e maandag van de
maand
Tijd inloop: 17.00 uur (donderdag) en

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP SEPT - DEC 2022
Programma onder voorbehoud

Vanaf 10.00 uur

Inloop + koﬃe

10.00 ‒ 12.00 uur

Schaken met Frans

12.00 ‒ 13.00 uur
13.00 ‒ 15.00 uur

Gezamenlijke lunch
Computer-inloop met
Josephine

Onbeperkt koﬃe en thee € 1,50; Lunch € 2,00
Voor de lunch opgeven per week voor
10.30 uur bij info@podiumoostutrecht.nl
030- 2581994 of bij Andy in Podium Oost.

De fietsenmaker
in uw buurt

17.30 uur (maandag)

030 2581994, info@podiumoostutrecht.nl

Kosten : € 6,00 met U-pas € 3,50

tot 12 uur ʼs middags op de dag zelf. Eet
u vegetarisch, geef dit dan door bij uw

Tot en met 29 september is de Senioreninloop in Podium Oost.
Per 1 oktober verhuist de Senioreninloop tijdelijk naar Sterrenzicht.
Check onze website voor actuele informatie of bel telefoon: 030-2581994
IEDERE DONDERDAG VAN
10.00 TOT 15:00 UUR

Vooraf aanmelden is nodig. Dat kan via

AGENDA

25 augustus
10.30 - 11.30 Fysio - gym (gratis)*
1 september
10.30 - 11.30 Fysio - gym (gratis)*
8 september
10.30 - 11.30 Fysio - gym (gratis)*
13.00- 15.00 Tekenen met Marie-José
15 september
10.30 - 11.30 Fysio - gym (gratis)*
13.00 - 15.00 Zin in Utrecht
22 september
10.30 - 11.30 Fysio - gym (gratis)*
29 september
10.30 - 11.30 Fysio - gym (gratis)*

*Fysio en gym is i.s.m. Academie Instituut

aanmelding.

BEDANKT!

Tussen 17.00 en 17.30 uur is de inloop. Op

De Verbouwingsbingo en Samen eten

maandag gaan we rond 17.30 uur aan ta-

worden mede mogelijk gemaakt door

fel en op donderdag om 18.00 uur.

Albert Heijn, Burgemeester Reigerstraat.

We zijn nog op zoek naar een locatie om

SENIOREN INLOOP GAAT DOOR!
De Senioreninloop gaat tijdens de ver-

koﬃe en een praatje. We zijn meestal

bouwing en sluiting van Podium Oost

met een clubje van 12 tot 14 mensen

gewoon door. Tot en met 29 septem-

en dat is erg gezellig. We hopen dat we

ber is iedereen nog van harte welkom

iedereen ook in Sterrenzicht gaan zien.

in het oude vertrouwde Podium Oost.
Vanaf 6 oktober ontmoeten we elkaar

Elke donderdag

elke donderdag in Sterrenzicht, Keer-

Tijd: 09.00 ‒ 13.00 uur

kringplein 40, 3582 PM Utrecht.

Toegang: Gratis

Ook daar is dan alle tijd en ruimte voor

Koﬃe/thee € 1,50 en lunch € 2,50

COLOFON
Podium Oostkrant is een uitgave
van Stichting Podium Oost en verschijnt als los katern in de Oostkrant.
Stichting Podium Oost is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 58300899.
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