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Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Oost mag het weten

WILHELMINAPARK ONDER DRUK
RONDJE OUDE REUZEN

In 1992 richten liefhebbers van het
Wilhelminapark een stichting op die
inmiddels meer dan 600 donateurs
heeft, bijna allemaal bewoners uit
Oost. De stichting overlegt met de
gemeente over de verzorging van
bomen en planten, organiseert
opruimacties en geeft rondleidingen.
Ze heeft ook een educatieve route

Dat Straatnieuwsverkoper Ousmane
op de voorpagina van de vorige
Oostkrant stond, heeft hij geweten:
op zijn vaste stek bij de Appie aan de
Nachtegaalstraat is hij overstelpt met
complimenten én extra omzet. Hij
wil Oost daarvoor hartelijk bedanken.
Zelfs voor zijn vaste klanten bleek het
nieuw(s) dat je in ons land zonder
papieren niet mág werken, hoe graag
je dat ook zou willen. Omdat Straatnieuws onder vrije meningsuiting valt,
is krantjes verkopen voor Ousmane
de enige legale manier om in levensonderhoud en onderdak te voorzien.
En dat blijft hij met groot plezier doen!

uitgezet langs de 20 meest monumentale bomen, allemaal ouder dan
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je op www.wilhelminapark.com

Vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark

Geen Bierfestival in het Wilhelminapark, zo oordeelde de rechter op
26 augustus. Vervolgens zette de gemeente zélf een streep door
de Singelloop en het Magic Circus in het park. De rechter had haar
namelijk huiswerk mee gegeven: éérst schade herstellen en beleid maken,
dán pas beoordelen welke evenementen in het park passen.

is veerkrachtig, maar om de conditie van
al die monumentale bomen eromheen:
die kachelt achteruit. De gemeente
negeert dat, de rechter gelukkig niet.”

GEEN FESTIVALTERREIN

Het is voor het eerst dat de stichting een
rechtszaak aanspant tegen de gemeente.
“We doen dat liever niet, want we werken
juist graag samen. Met de afdeling Groen
gaat dat goed. Maar de afdeling Evenementen geeft te makkelijk vergunningen
af aan commerciële festivalorganisatoren.
Kleine festiviteiten kan het park prima
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Michiel Wijn en Martine ten Voorde zijn
vrijwilliger bij Stichting Wilhelminapark
die de rechtszaak had aangespannen. “De
bodem van de grote ligweide is ernstig
verdicht. Dat komt doordat grote evenementen steeds zwaarder materieel met
vrachtwagens de ligweide oprijden. Denk
aan koelunits, toiletten en podia. Rapporten, nota bene van de gemeente zelf,
tonen de schade aan. Water sijpelt niet
meer goed de bodem in, zie de enorme
plassen na een regenbui. Boomwortels
krijgen nauwelijks nog water en voedingsstoﬀen. Het gaat dus niet om het gras, dat

aan, maar dit is geen festivalterrein waarop je met zwaar beladen vrachtwagens
rond kunt rijden, ook al gebruik je rijplaten. Dat geeft teveel druk op de bodem.

De rechter wees de gemeente er ﬁjntjes
op dat het park sinds 2001 een rijksmonument is, en eist een samenhangend
beleid waarbij evenementen en natuur in
balans zijn. Daarover gaan we graag in
gesprek met de gemeente. Het park met
al die eeuwenoude bomen is immers dé
plek waar de 33.000 bewoners van Oost
het hele jaar door wandelen, sporten,
spelen en elkaar ontmoeten, jong en oud.
Dat moeten we behouden, ook voor volgende generaties.” ■

LICHTJESTOCHT
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120 jaar: het Rondje Oude Reuzen.
Routekaart met beschrijvingen vind

Loop op 16 december mee met de Lichtjestocht in Oost, de zevende editie. De
tocht start met koorzang in de Holy
Trinity Church (Oudwijk) en slingert vervolgens via het Wilhelminapark door de
Schildersbuurt. De route wordt sfeervol
gemarkeerd met 2.000 waxinelichtjes.
Onderweg zingen koren Kerstliederen
en spelen acteurs scènes uit het Kerstverhaal. De deelnemers kunnen Maria
met haar kindeke zelfs in levenden lijve
bewonderen in de Kerststal van de
Aloysiuskerk. De tocht sluit af in de
gezellige herberg op het plein van de
Wilg waar je erwtensoep, pannenkoeken, pizza en marshmellows kunt eten.
Vrijdag 16 december
Start 18:00 uur Holy Trinity Church,
Van Limburg Stirumplein (Oudwijk)

Zware beladen vrachtwagens lossen op de ligweide (Singelloop 2016)

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

Kelims.
Heel veel
Kelims.
Heel veel

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

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

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

Een blauw hart
Op 29 september was ik uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje
in de buurt. Een bijzondere bijeenkomst, want de jarige had de
respectabele leeftijd van 120 jaar

RAADSLEDEN VOOR OOST
De 45 leden van de (gekozen) gemeenteraad horen graag wat er speelt in de
stad. Per wijk fungeren twee van hen als
aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers, meestal raadsleden die er ook
wonen. Voor Oost zijn dat Annemarijn
Oudejans (1999, Student & Starter) en
Tess Meerding (1995, VVD). “We controleren het College van Burgemeester en
Wethouders, en komen ook zelf met
voorstellen om problemen in de stad op
te lossen. Daardoor kunnen we bewoners
en ondernemers helpen, zeker als ze vastlopen in hun contact met de gemeente.
We nodigen Oost van harte uit om contact met ons op te nemen. Je mag bellen,
mailen of een bericht sturen via onze
Instagram of Twitter.” ■

ANNEMARIJN OUDEJANS
annemarijn.oudejans@utrecht.nl
06-38218797 (ook whatsapp)

TESS MEERDING
t.meerding@utrecht.nl
030-2860006
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HET WOORD IS AAN

bereikt! De gesprekken gingen
natuurlijk vooral over vroeger.
Centraal in alle verhalen stonden de
sportieve prestaties van het feest-

www.utrecht.nl/gemeenteraad
Hier staan de contactgegevens van
alle 45 leden van de gemeenteraad

varken. De aanwezige Paul Litjens,
een hockeyfenomeen, vertelde
uit eigen ervaring over prachtige
successen. Net als veelvoudig

SPORTIEF OOST

cricket-international Floris Jansen,
die achter de bar stond.

Ralph Janssen | Ina Boudier-Bakkerlaan

WANDELEN

Jansen schotelde het gezelschap
halverwege het feest een heerlijke
Indische rijsttafel voor. Een toepasselijk gerecht, want de jubilaris is

Ik maak een herfstwandeling door Oost
met de telefoon op stil, een experiment.
Startplaats: het Wilhelminapark. Op de
bankjes langs de vijver zitten jonge gezinnen en ook ouderen. Ze luisteren naar de
ﬂuitende vogels hoog in de bomen en turen over het water. Ik loop via de Frederik
Hendrikstraat naar de Stolberglaan en ga
onderweg op in de gemoedelijkheid van
het straatleven. Twee spelende jochies
roepen tegen elkaar “je bent een kippen-

in 1902 geboren in de Utrechtse
Zeeheldenbuurt waar destijds veel
vanuit Nederlands-Indië terugkerende families gingen wonen.
De jongelui uit de buurt voetbalden
en speelden cricket op een driehoekig grasveld tussen de huizen.
Het voelde als een klein dorp.
Pas op latere leeftijd omarmde de
jarige job naast voetbal en cricket

bout” en “je bent zélf een kippenbout!” In
het boslaantje richting Oudwijk spot ik
paddenstoelen, prachtig! In de Bolstraat
verstoren een aantal Vlaamse gaaien met
hun gekras de stilte, die terugkeert als ik
doorloop naar de Zonstraat. Langs de
Minstroom wandel ik terug naar mijn studentenhuis en ik denk: dit moet ik vaker
doen! Het geﬂuit en gekwetter van de
vogels klinken toch vrolijker dan die
ping-geluiden uit de telefoon. ■

ook andere sporten, te beginnen
met hockey. Met veel succes. En
eenmaal verhuisd naar de Maarschalkerweerd was er zoveel ruimte
in en rond het nieuwe huis, dat er
ook jeu de boules- en tennisbanen
werden aangelegd, en squashbanen
in de kelder.
FOTO: ARNOUD WOLFFLFF

De tuin, noem het een sportpark, is
voor iedereen toegankelijk, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of
religie. Zoʼn zesduizend sporters,
vooral uit Oost, maken er geregeld
gebruik van. Dat wordt een enorm
feest als we in het jaar 2027 de
Een mijlpaal die ongetwijfeld wordt
bereikt, want de krasse knar heeft
nog altijd een sterk kloppend blauw
hart. Lang leve Kampong!
Kees Jongkind (53) is sinds 1990
verslaggever bij NOS Studio Sport
en Andere Tijden Sport.

DUURZAME BUREN
Vijftien nieuwe regentonnen rond de Van
Limburg Stirumstraat (Oudwijk). Voor een
duurzamere buurt, want bewoners gebruiken vanaf nu (gratis) regenwater om
tuin en buurtgroen water te geven. De
regentonnen werken ook als buﬀer bij
zware hoosbuien en verminderen zo wa-

• Handgeschilderde
huisnummers
• Familienamen
• Hout- en marmerimitaties

06-54388974

teroverlast. En met hun gietertjes kunnen
kinderen zelf water uit een regenton tappen en de plantjes water geven. Zo leren
ze spelenderwijs de natuur kennen.
Het project kreeg subsidie van het
Blauwe Bewoners Initiatief van het
waterschap. ■
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125-ste geboortedag gaan vieren.

Boslaantje langs de Stolberglaan

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 kijkt hij met zijn neus.

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

MONUMENTAAL OOST

Annemarie Reinders | Marislaan
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WONEN IN EEN OUD ZIEKENHUIS

FOTO: ARNOUD WOLFF

UITKOMST

Bij veel ouderen in Oost roept het monumentale pand aan de Prins Hendriklaan direct herinneringen op: Oh ja, hier heeft mijn moeder nog gelegen.
Of: daar ben ik geboren! Voor jongeren is het een indrukwekkend, maar
vooral onbekend gebouw: Was dat ooit een ziekenhuis?

SOCIALE HUUR

De protestacties hadden succes, het
hoofdgebouw langs de Prins Hendriklaan
bleef overeind. De gemeente en
Wonen-2000 (nu Bo-Ex) kochten het pand
op, noemden het Antoniushof, en maakten er diverse appartementen in voor

Leden van de groencommissie bij het honderd jaar oude hekwerk
rondom het oude ziekenhuis. Het hek is deze zomer opgeknapt: de
pijlers zijn opnieuw opgemetseld, de verbindingen vervangen en al
het smeedijzer is gezandstraald en geschilderd. Een heidens karwei
gegeven de honderden krullen, punten en andere siervormen.

jongeren, ouderen, gezinnen en woongroepen, allemaal sociale huur. De bewoners richtten commissies op, zoals de
groencommissie die zes zondagen per
jaar klust in de binnentuin.

KNIPOOG NAAR DE OVERKANT

ad
In zwemb
erijn
m
m
ro
K
e
D

De plek is een bijzondere, de zijgevel grenst
aan Park Oosterspoorbaan. “Ik woon in de
Binnenstad, maar kom hier vaak, hardlopend
of met de kano via de Minstroom. Daarom
stelde ik zélf deze muur voor. De ruimte om
de schildering heen zal begroeid raken, de
pandeigenaar gaat daarvoor een geveltuin
aanleggen. Dan gaat de schildering straks op
in deze groene omgeving.” Een detail: schuin
aan de overkant is ook een muurschildering
op een zijgevel te zien, met de titel Uitzicht.
Daar gluurt iemand nieuwsgierig door
het sleutelgat. Zouden hun blikken elkaar
kruisen? ■

GEWILDE WOONPLEK

De afgelopen jaren kregen keukens en
badkamers groot onderhoud. Het gebouw is echter nog verre van energiezuinig: de hoge, niet geïsoleerde kamers maken het lastig warm stoken. Het gebouw
heeft ook hoge trappen en geen lift. Wat
maakt het dan toch zo bijzonder om hier
te wonen? Annemarie: “Het monumentale karakter van het gebouw is geweldig! En het is een ﬁjne woonomgeving
met zorg voor elkaar.” Marjet sluit zich
daar bij aan: “Het Antoniushof is een
gewilde plek om te wonen.” ■

De vrouwenzaal van het voormalige St. Antonius Gasthuis in 1927.
Meer historische fotoʼs van het ziekenhuis op www.oostkrant.com/antonius

Uw vraag vormt ons uitgangs

www.feelingfit.nl

“De leerlingen gingen aan de slag met het
thema Stad Zonder Muren. Ik proefde dat de
Utrecht Pride hen erg bezig houdt, ze willen
dat iedereen zichzelf durft te laten zien.
Daarom deze muurschildering: een persoon
(m/v) die voorzichtig maar vastbesloten het
licht in stapt, de buitenwereld in. Met de titel
Uitkomst.”

FOTO: HET UTRECHTS ARCHIEF, 1925

Annemarie de Jonge en Marjet Douze wonen er bijna 40 jaar. Ze kennen de historie.
“Vanaf 1910 zat hier het St. Antonius Gasthuis, later ziekenhuis genoemd, totdat het
in 1983 verhuisde naar Nieuwegein. Het
hele complex zou toen gesloopt worden
om plaats te maken voor het nieuw te
bouwen revalidatiecentrum De Hoogstraat. Actievoerders probeerden het
pand te redden van de sloopkogel.
Utrecht had al op grote schaal erfgoed gesloopt: daar moest een einde aan komen.”

Kunstenaar Munir de Vries maakte een
muurschildering op de hoek van de
Abstederdijk. Inspiratie kreeg hij als
gastdocent bij een graﬁtti-workshop
op het Bonifatius College.

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST
VAAR HET
KOM EN ER

ZELF!

www • kaepnotaris • nl
BROOD GEBAK CAKE & KOEK
TAARTEN HARTIGE & BELEGDE BROODJES

Maliebaan 6 • 3581 CM Utrecht • T 030 234 50 50 • E info@ kaepnotaris.nl

Burgemeester Reigerstraat 43
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL
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Adeline Riesselmann | Stadionlaan

Kerstboodschap
voor Sterrenwijk

INEKE MALSCH

sen. Zo kwam ik op het idee om bewoners
zonder tuin, die graag willen moestuinieren, te koppelen aan buurtgenoten die
wél een tuin hebben maar geen groene
vingers. Als ze samenwerken kunnen ze
de opbrengst delen. Win-win!” Wat betekent de buurt voor haar? “Ik vind het ﬁjn
in Oost: station Vaartsche Rijn om de hoek,
en lekker dichtbij de natuur en de binnenstad.” Heeft ze nog een duurzaamheidstip
voor de feestdagen? “Ja, doe iets samen,
dat is gezellig én scheelt veel geld.” ■

FOTO: ADELINE RIESSELMANN

“Ik wil graag minder autoʼs in de Albatrosstraat!” Nee, Ineke Malsch (57) heeft het
niet zo op het verkeer dat dagelijks langs
haar huis in de Watervogelbuurt jakkert.
Als natuurkundige en ﬁlosoof houdt ze
zich al jaren bezig met duurzaamheid. Begin 2022 startte ze het project Duurzaam
met een smalle beurs. Samen met een
groep Utrechtse studenten interviewde
ze bewoners in buurthuizen. “Het blijkt
dat wie weinig geld heeft vaak zuiniger
en duurzamer bezig is dan rijkere men-

RONDLEIDING IN OOST

Met een versierde bakﬁets vol kerstpakketten gaat het bewonerscomité van
Sterrenwijk met Kerst langs de deuren.
Alle ouderen krijgen een boodschappentas vol lekkernijen plus een vrolijke wenskaart gemaakt door leerlingen van de
Kohnstammschool. Een initiatief van bewoner Jaap van Rijswijk. “Het Kerstpakket
is gericht op wat ouderen écht lekker vinden, zoals advocaat met slagroom. Met
dank aan onze gulle donateurs (buurtgenoten en lokale winkels), want dit is het
echte Sterrenwijkgevoel: goed zorgen
voor de ouderen en omkijken naar elkaar,
zeker in deze moeilijke tijd.” ■

ʼt Gilde | Utrecht

FOTO: HET UTRECHTS ARCHIEF

Loop mee met de stadsgids van ʻt Gilde
door Oudwijk-Noord. Woeste grond, totdat in 1135 burggravin Mechteld er een
klooster laat bouwen met eigen boomgaarden, moestuinen, bakhuis en brouwerij. De namen Kersstraat, Braamstraat en
Haagstraat herinneren nog aan dit groene,
vruchtbare verleden. Evenals het witte
Huize Oudwijck, nu een studentenhuis,
maar ooit het chique buitenverblijf van de
voorname jurist Hiëronymus van Alphen
(1746 - 1803), ook bekend als schrijver van

Jubileumfoto van de voormalige bakkerij Do Schat op de Braamstraat in 1933

GROEN OOST

STERRENMAAL IN OOST

Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan

kinderversjes. Zoals zijn beroemde De
Pruimeboom: ʻJantje zag eens pruimen
hangen, o! als eijeren zo groot ...ʼ Naar
hem is het Van Alphenplein genoemd,
het kloppend hart van dit historierijke
buurtje in Oudwijk. ■
Zondag 11 dec. 11:00 - 12:30 uur
Kosten: € 8,- p.p. (U-pas € 4,-)
Inschrijven vanaf 30 november via:
www.oostkrant.com/rondleiding

naar redactie@oostkrant.com

de lange geschiedenis van de tuin en de
planten. “Vroeger was dit een park, vernoemd naar het beroemde buiten Tivoli
bij Rome. Later een concertgebouw, een
schoolplein en nu één van de oudste tuinen in zelfbeheer van Utrecht.” De tuin
zelf vertelt dus vele verhalen en blijft zich
vernieuwen, zoals de seizoenen in de
natuur en de wisselende rijkdom aan
planten rondom de vijver. ■

Colofon
De Oostkrant wordt 4x per jaar huis-aan-huis
bezorgd in Utrecht-Oost. Oplage 14.000.

FOTOMIRJAM BEDAF

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.

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

Vrijwilligers van Buurtbuik bereiden gratis maaltijden voor de buurt

Meer informatie www.oostkrant.com
Bezorging Wil je de krant niet ontvangen?

FOTO: DEBORAH VAN DER VLIST

KOKEN VOOR DE BUURT
Het is rumoerig in de grote zaal van Sterrenzicht, het buurthuis van Sterrenwijk.
Langzaam druppelen de gasten binnen,
ze nemen plaats aan de gedekte tafels. De
disgenoten kennen elkaar, ze komen hier
vaak en graag. Niet alleen voor de lekkere
maaltijd, maar ook voor de gezelligheid.
Iedere maandag koken vrijwilligers een
driegangenmaaltijd voor de buurt. Gratis!

GEZELLIGE AVOND

BuurtBuik - met twaalf locaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht - gaat hiermee
de strijd aan tegen voedselverspilling. Ze
ontvangen van lokale supermarkten en

De Zwaan Uitvaarten
betrokken en bevlogen

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

Anne Jente en Isabel op de bakfiets met
Kerstpakketten voor ouderen in de wijk

TIP DE REDACTIE!
We horen graag wat er
gaande is in Oost. Stuur je
tip, nieuws of aankondiging per mail

Mirjam Bedaf | Piet Heinstraat

VERTELLENDE TIVOLITUIN
Verborgen achter het cultuurcentrum
Parnassos (Kruisstraat) ligt de Tivolituin.
Iedereen is er overdag welkom om te
genieten van het groen en de gezelligheid. Tussen rozenbottels, haagjes en
gedichtenzuilen ontmoet ik Lente en
Kees. Zij zijn al jaren een tuin-stel.
Samen met andere vrijwilligers onderhouden ze het groen. “We hebben een
leuk team en iedereen zet zijn talenten
in. Lente weet bijvoorbeeld veel over
ecologie. Wist je dat hier bomen zijn
geadopteerd vanuit de hele stad?”
Enthousiast vertellen ze me alles over

FOTO: IRIS ZORIC

OUDWIJK-NOORD

horeca voedsel dat die dag over is en
anders in de vuilnisbak zou belanden.
“Het is altijd afwachten wat er aan ingrediënten binnenkomt, het menu wordt
door onze koks ter plekke bedacht. En dat
is altijd spannend”, vertelt Malu Hilverink
van Buurtbuik. “De sfeer op deze avonden
is heel prettig. Het is ook ontzettend leuk
om mensen een ﬁjne avond te bezorgen.
Iedere maandagavond gaan vanaf 17.30
uur de deuren open. Schuif gezellig aan,
iedereen uit Oost is welkom!” ■

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 17 februari 2023
Contact: ger.oﬀringa61@gmail.com

www.buurtbuik.nl

Volgende editie 19 maart 2023
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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

SLOPER AL AAN DE SLAG
VERBOUWING PODIUM OOST ECHT VAN START
VIOS Bouw heeft er geen gras over laten groeien. Op 21 november kreeg de aannemer de sleutel van Podium Oost
overhandigd en nog dezelfde dag ging de sloper aan de slag. Het begin van de verbouwing is tegelijk de afsluiting
van een periode van ruim negen jaar voorbereiding.

VOORTGANG VERBOUWING
Volg de voortgang van de
verbouwing op
onze website
door de QR-code
te scannen.

en begon het overleg met de gemeente,
eigenaar van het pand, over de daad-

En lees het in onze nieuwsbrief. Nog

werkelijke uitvoering. Dat ging met hor-

niet geabonneerd? Stuur een mailtje

ten en stoten. Hans: “Het heeft jaren

naar: info@podiumoostutrecht.nl

gekost om de ﬁnanciering rond te krij-

o.v.v. Nieuwsbrief.

gen. Begin 2021 leek het in kannen en
kruiken en zou de verbouwing starten op
1 juni. Op het allerlaatste moment bleek,

deel van het seizoen. Hopelijk gaat alles

tot onze grote verbazing, dat het beno-

nu verder volgens plan en gaan we ergens

digde bedrag nog helemaal niet beschik-

in de lente weer van start met een spette-

baar was.”

rende openingsweek. Daar werken we
nu al aan. Dan hopen we ook weer onze

ENERGIENEUTRAAL

vaste en heel veel nieuwe bezoekers in

Belangrijkste oorzaak bleek de afspraak

onze prachtige groene ontmoetingsruim-

met de gemeenteraad dat gemeentelijke

te begroeten.”

panden bij verbouwingen duurzaam en

Vrijwilligers, huurders en Vrienden zwaaien Podium Oost uit voor de verbouwing.

energieneutraal zouden moeten worden.

NOG VEEL GELD NODIG

Een jaar later bleek de ﬁnanciering toch

Na de verbouwing is Podium Oost dus

rond door allerlei gemeentelijke potjes bij

voor het leeuwendeel energieneutraal.

elkaar te schrapen. “We hoopten de ver-

“Goed voor het milieu en, ook heel be-

bouwing voor een groot deel in de zomer-

langrijk, goed voor onze portemonnee.

periode te kunnen laten plaatsvinden. Dat

Want de gemeente betaalt de verbou-

is voor ons de rustigste periode.”

wing, maar voor de inrichting moeten we

Zo ging Podium Oost, volgens afspraak

zelf zorgen. VSB-fonds, Oranjefonds, on-

met de gemeente, op 1 juli dicht. Maar de

dernemersfonds Het Fluwelen Handvat,

Voorzitter Hans Elsendoorn: “Toen we op

we het achterstallig onderhoud nog maar

Zoʼn 7 jaar geleden maakte architect

verbouwing begon nog niet. Pas bijna vijf

KF Heinfonds en Prins Bernardfonds heb-

1 augustus 2013 buurthuis Oudwijk overna-

even lieten zitten. Toen wisten we al, dat

Marc Eijkelkamp de eerste schetsen.

maanden later kon de aannemer begin-

ben al bedragen toegezegd, maar er is

men, spraken we met de gemeente al af, dat

het pand hard aan vernieuwing toe was.”

Twee jaar later was het ontwerp deﬁnitief

nen. “Daardoor missen we een belangrijk

nog veel meer geld nodig.”

CAMPAGNE

KLEED PODIUM OOST AAN 1E ETAPPE EEN SUCCES!
In de vorige krant schreven we al over de donatie-actie voor een gezellige,
gastvrije ontmoetingsruimte in het vernieuwde Podium Oost. En... de actie
is goed gestart!

HELP JE MEE?
In de volgende etappe sparen we voor
ﬁjne comfortabele stoelen, daarvoor is
€ 4500,- welkom. Meer informatie over

HOERA!

van de ontvangstruimte, een plek waar

de actie en doneren, scan de QR-code

Dankzij een groot aantal spontane dona-

je straks spontaan naartoe kunt gaan om

of ga naar www.podiumoostutrecht.nl

ties is het benodigde bedrag van

buurtgenoten en kennissen te treﬀen.

Mailadres actie:

€ 3000,- voor een mooie leestafel al bin-

Dank aan iedereen die hieraan heeft

kpoa@podiumoost-utrecht.nl

nen. De leestafel wordt het nieuwe hart

bijgedragen!

IBB HOF
Hét winkelcentrum voor uw
dagelijkse boodschappen.
De ondernemers heten u
van harte welkom!
Wist u dat u bij ons de
eerste 2 uur GRATIS
kunt parkeren!

2 PODIUM OOST

ACTIVITEITEN PROGRAMMA DECEMBER 2022 - MAART 2023
Programma onder voorbehoud

SENIORENINLOOP

CULTUUR

EEN UTRECHTSE NEANDERTHALER

SENIORENINLOOP IN
STERRENZICHT

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

Op zondagmiddag 22 januari organiseert

De Senioreninloop verhuist tijdens de

Podium Oost i.s.m. het UCU en de

verbouwing tijdelijk naar Sterrenzicht.

Utrechtse Theaterschool een voorstelling

Elke donderdag ontmoeten we elkaar in

over Een Utrechtse Neanderthaler.

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM

MAANDAG

Een student van de Utrechtse Theater-

Utrecht. Ook daar is dan alle tijd en ruim-

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

te voor koﬃe en een praatje. We zijn

school kruipt in de huid van een Neander-

meestal met een clubje van 12 tot 14

thaler en laat ons op ludieke wijze ken-

(UCU) hun auditorium zaal beschikbaar

mensen en dat is erg gezellig! We hopen

nismaken met de oermens die hier zoʼn

stelt voor voorstellingen en activiteiten

dat we iedereen ook in Sterrenzicht gaan

100 000 jaar geleden leefde. Tussendoor

van Podium Oost.

zien. Kijk voor het programma van de

14:00-15:00 Fit met Ret

Gymzaal Bonifatiuscollege, Burgemeester Fockema
Andreaelaan 9, 3582 KA Utrecht

19.30-23.00 Bridgeclub Utrecht Oost

Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 3583 CW Utrecht

vertelt een steentijdarcheoloog wat we nu

Voor februari en maart zijn we program-

Senioreninloop links op deze pagina.

19.30-22.15 Swing In Utrecht

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

over neanderthalers weten. Hoe zagen ze

maʼs aan het uitwerken over ʻAmelis-

De toegang is gratis en onbeperkt koﬃe

eruit, met hoeveel waren ze, konden ze pra-

weerd, Het lot van het bosʼ en een middag

en thee kost € 1,50, mee-eten met de

ten? Het blijken intelligente mensen die

i.h.k.v. Internationale Vrouwendag. Kijk

lunch € 2,00.

zich een paar honderdduizend jaar prima

voor actuele informatie op onze website.

Voor de lunch wel even opgeven voor

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

WOENSDAG

hebben weten te redden.

10.30 uur bij info@podiumoostutrecht.

Wil je een Utrechtse Neanderthaler

Zondagmiddag 22 januari 2023

ontmoeten, kom dan zondagmiddag

Tijd: 15.00 ‒ 17.00 uur

nl of per telefoon 030- 2581994 of bij.

22 januari 2023 naar het UCU aan de Prins

Locatie: UCU, auditoriumzaal

Elke donderdag

Hendriklaan.

Toegang: € 10,00

Tijd: 09.00 ‒ 13.00 uur

09.15-11.30 Oefentherapie Cesar

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

Podium Oost is aan het verbouwen en is

Vooraf aanmelden via: www.podium

Toegang: Gratis

09.30-13.00 Speel-o-theek

Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,
3581 XA Utrecht

heel blij dat het University College Utrecht

oostutrecht.nl/reserveren

Koﬃe/thee € 1,50 en lunch € 2,50

10.00-12.30 Wijkcoöperatie Oost voor
Elkaar

Huiskamer Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35,
3583 CW Utrecht

Wandelclub

Start Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148,
3581 LJ Utrecht

10.00 uur

20.00-21.00 Zumba

Gymzaal Bonifatiuscollege, Burgemeester Fockema
Andreaelaan 9, 3582 KA Utrecht

DONDERDAG
10.00-15.00 Senioreninloop

Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

10.00-12.00 Schaken

Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

10.30-11.15 Fysio voor Senioren

Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,
3581 XA Utrecht

12.00-13.00 Lunch

Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

13.00-15.00 Computercafé

Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3582 PM Utrecht

FLUWELEN HANDVAT

SAMENWERKING FLUWELEN HANDVAT EN PODIUM OOST

EEN SCHOT IN DE ROOS
Podium Oost wil de verbinding met de lokale ondernemers verstevigen en
het Fluwelen Handvat is op zoek naar een locatie waar zij hun bijeenkomsten kunnen organiseren. Op een netwerkborrel medio 2022 is het idee
ontstaan om een ruimte in Podium Oost ter beschikking te stellen aan het
Fluwelen Handvat voor hun leden, veelal ondernemers. De Vrienden van
Podium Oost werkten dit idee verder uit en het bleek een schot in de roos.

EEN ONMISBARE PLEK IN DE WIJK
Podium Oost heeft al jaren een speciaal
plaatsje in mijn hart. Een onmisbare plek
in de wijk voor mensen die behoefte hebben aan een praatje en een kopje koﬃe,

dan ook veel ruimte voor ontspanning en

iets willen leren of gewoon van allerlei

13.30-14.30 Tai-Chi

De Wilg, Mecklenburglaan 3, 3581 NV Utrecht

'Het Fluwelen Handvat' is een onderne-

15.30-19.30 UtrechtDanceCenter Kids

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

mingsvereniging voor ondernemingen die

gezelligheid. De samenwerking met Podi-

optredens willen genieten. Nu gaan de

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

Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

gevestigd zijn in Utrecht Oost. Zij zijn het

um Oost zien wij als een win-win, want het

deuren voor een tijdje dicht om te kun-

19.30-20.45 Buikdansen

Buurthuis de Beatrix, Prinses Beatrixlaan 2,
3554 JK Utrecht

kloppend hart van de lokale economie. Mar-

Fluwelen Handvat kan daar activiteiten

nen verbouwen. Het zou natuurlijk

sja Wierenga was vanaf het begin betrokken

organiseren, maar ondernemers uit Utrecht

fantastisch zijn als de huiskamer er na

bij de gesprekken met Podium Oost.

Oost kunnen er gebruik van maken.

de heropening nog huiselijker en uitno-

Dat zorgt weer dat er meer mensen naar

digender uitziet. Leuke tafels en stoelen

WIN-WIN

Podium Oost komen.” Ger Oﬀringa, voor-

om samen te genieten van lekkere koﬃe

Marsja Wierenga: “Ik zit in de Adviescom-

zitter van de Vrienden van Podium Oost:

en thee. Maar daar is veel geld voor nodig

missie van Het Fluwelen Handvat, die op

“Wij zijn heel blij met deze samenwerking.

en dat moet Podium Oost zelf opbren-

haar beurt vertegenwoordiger is van het

Laurens van Kampen en ik hebben met

gen. Zullen we een handje helpen? Dat

Ondernemersfonds Utrecht voor de omge-

Marsja het plan uitgewerkt en zijn we tot

kan via onze website. Wie weet ontmoe-

ving Maliebaan-Wilhelminapark. We zijn

dit partnership gekomen. Mooier kan bijna

ten we elkaar binnenkort aan een mooie

steeds op zoek naar leuke ideeën en pro-

niet. Podium Oost verbindt zich met de

nieuwe leestafel.

jecten die voor de ondernemers uit ons

ondernemers en die helpen ons met nieu-

Claudia de Breij

trekkingsgebied interessant kunnen zijn.

we activiteiten en nieuwe bezoekers.

We organiseren geregeld bijeenkomsten

We hopen dat dit de start is van een

waar de ondernemers van Utrecht Oost

nauwere samenwerking met de lokale

netwerken en kennis uitwisselen. Er is

ondernemers.”

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

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP DEC 2022 - MAART 2023
Programma onder voorbehoud

De Senioreninloop is tijdelijk naar Sterrenzicht, Keerkringplein 40,
3581 PM Utrecht. Check onze website voor actuele informatie of bel
telefoon: 030-2581994
IEDERE DONDERDAG VAN
10.00 TOT 15:00 UUR
Vanaf 10.00 uur

Inloop + koﬃe

10.00 ‒ 12.00 uur

Schaken met Frans

12.00 ‒ 13.00 uur

Gezamenlijke lunch

13.00 ‒ 15.00 uur

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 Sterrenzicht.

De fietsenmaker
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook
rijwielhandel tieleman en zoon

AGENDA

8 december
13.00 ‒ 15.00
19 januari
13.00 ‒ 15.00
16 februari
13.00 ‒ 15.00
16 maart
13.00 ‒ 15.00
13 april
13.00 ‒ 15.00

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.
Redactie
Andy Wernsen, Anne Gadellaa,
Anneke van Dalen, Hans Elsendoorn
en Paula Reiling.

Zin in Utrecht, Dankbaarheid
Zin in Utrecht, Alleen staan
Zin in Utrecht, Dromen

Vormgeving
Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht

Zin in Utrecht, Empathie

Redactieadres
PO-krant@podiumoostutrecht.nl

Zin in Utrecht, Krachtbronnen

Het complete programma voor de
Senioreninloop voor 2023 is nu nog niet
bekend. Kijk voor het actuele programma op
onze website: www.podiumoostutrecht.nl

Namens het Fluwelen Handvat en de St. Vrienden van Podium Oost, v.l.n.r. Laurens van Kampen,
Marsja Wierenga, Ger Oﬀringa en Robert van Faassen.

Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

