
Gezocht! 
Student-redacteur
De Oostkrant laat zien wat er gaande is 
in onze wijk waarin zo’n 9.000 studenten 
wonen. Ook hún verhalen delen we graag 
met onze lezers. Liefst geschreven door een 
enthousiaste redacteur uit de doelgroep zelf. 
Dus ben je tussen de 18-27 jaar? Heb je 
een nieuwsgierige en onderzoekende  
aard? Stap je makkelijk op mensen af?  
En kun je met een vlotte pen verhalen  
optekenen? Neem contact op via  
redactie@oostkrant.com 

Als redacteur ben je onderdeel van ons 
redactieteam van acht bewoners (allen 
vrijwilligers) uit Utrecht-Oost. Met een krant 
vol verhalen in een oplage van 14.000  
willen we onze 33.000 buurtgenoten  
enthousiasmeren voor de wijk waarin ze 
wonen, werken, winkelen, studeren en  
uitgaan. Meewerken aan de krant is een 
leuke manier om Oost te leren kennen!

Tip de redactie!
Wij zijn altijd op zoek naar verhalen uit  
de wijk. Ken jij buurtgenoten of initiatieven 
die bijdragen aan het (samen)leven  
in onze wijk? Laat ons weten via  
redactie@oostkrant.com
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Volg ons op Facebook
De Oostkrant verschijnt 4x per jaar.  
Tussendoor berichten we ook op onze  
facebookpagina over wat er gaande is  
in de wijk: Facebook.com/Oostkrant

Oost mag het weten!

Nazomer in Oost! Nog even genieten van 
het laatste zonnetje terwijl het vakantiege-
voel langzaam weg ebt. We verwelkomen 
deze maand weer een recordaantal eerste-
jaars studenten. Ze struinen onze wijk af op 
zoek naar een kamer. Ze wonen graag in 
Oost. Inmiddels is ruim een kwart van onze 
bewoners student. Het verschil in leefritme 
geeft soms spanningen, maar zonder deze 
jongeren zou onze uitgaanspagina minder 
spannend zijn! 
In deze editie van de Oostkrant weer een 
paar prachtige buurtverhalen, zoals over 
Koningshof, buitengewone mensen in De 
Wilg, poëzie op de dansvloer, een verscho-
len bunker vol kunst, een paardenrace op 
de Maliebaan en Stars Hollow in Oost.  
Veel leesplezier!

 

Herman Radstake 
OUDE HOUTENSEPAD
 
In Oost wonen 9.000 studenten, 
waarvan de helft in de grote studen-
tenflats op de Uithof en het IBB-
terrein. SSH, de woningcorporatie 
voor studenten, bouwt de komende 
jaren veel studentenkamers bij: 1.600 
op de Archimedeslaan en 540 in het 
oude KPN-gebouw aan de Fockema 
Andreaelaan. Nu kan SSH niet aan de 
vraag voldoen: de wachttijd is opgelo-
pen tot 18 maanden.

Door de groeiende vraag naar kamers 
is het voor ouders en investeerders 
aantrekkelijk om gezinswoningen om 
te bouwen tot studentenhuis. Maar 
buren zijn daar niet altijd blij mee. Ze 
vrezen aantasting van het straatbeeld, 
waardevermindering van hun wonin-
gen, rommel en geluidsoverlast. 

Meer studentenhuizen in de wijk

plaats in het huis, zodat ook nieuwe 
huisgenoten ze zien. Dat voorkomt 
misverstanden.” 

Een “oudere” mevrouw aan het  
Wilhelminapark die al 20 jaar drie  
kamers verhuurt, denkt er ook zo 
over: “Ik maak met nieuwe huurders 
altijd goede afspraken. Zo hebben 
we het over schoonmaken en  de ge-
horigheid in huis. Ik woon alleen in 
dit grote huis. Het geroezemoes van  
studenten boven vind ik gezellig. Als 
ik op reis ben passen ze op het huis: 
ze sorteren de post en geven de plan-
ten water. Als we mekaar tegenkomen 
maken we meestal een praatje, zodat 
ik een beetje weet hoe het met ze 
gaat. Dan is het ook gemakkelijker om 
eventuele problemen uit te praten”.

www.buurtbemiddelingutrecht.nl 
www.sshxl.nl
www.wijkraad-oost.nl

opvanghuis voor jongeren. Na 35 jaar 
overlast vinden we het even genoeg. 
Lawaai in de nacht is geen lolletje 
met vier kleine kinderen. En veel pan-
den gaan naar de gallemiezen door te  
weinig onderhoud.”
Studenten zullen zich op hun beurt na 
een nachtje doorzakken vast ergeren 
aan jengelende kinderen en schallende 
radio’s van bouwvakkers op de vroege 
ochtend. Het verschil in dagritme en 
te weinig onderling begrip kunnen tot 
ergernis leiden in de buurt. 

Zoek contact
Buurtbemiddeling Utrecht bemid-
delt bij burenruzies. Coördinator José 
van den Berg geeft aan dat in onze 
wijk vorig jaar van de 21 verzoeken 
tot bemiddeling minder dan de helft 
met studenten te maken had. Van den 
Berg: “Wellicht zijn er vaker spannin-
gen, maar zijn de bewoners in Oost, 
veelal zelf ooit student geweest, tole-
rant of maken ze zelf afspraken met 
studentenhuizen in hun straat.” Van 
den Berg heeft wel tips: ”Vang het 
verschil in dagritme op door via een 
appgroep contact te houden. En hang 
gemaakte afspraken op een centrale 

De gemeente Utrecht probeert met 
beleid de balans te behouden. Huis-
eigenaren moeten een omzettings-
vergunning aanvragen als ze een  
gezinswoning willen ombouwen. 
Sinds de strengere regelgeving van 
2016 zijn er minder aanvragen.  
Eveline Stroucken van Wijkbureau 
Oost licht toe: “Bij elke aanvraag voe-
ren we nu een omgevingstoets en een 
leefbaarheidstoets uit. We kijken naar 
de fietsparkeerruimte, de ervaringen 
van de wijkagent en het aantal studen-
tenhuizen in de buurt.”

Frans Hals vindt het genoeg
In maart besprak onze wijkraad een 
petitie van bewoners uit de Frans 
Halsstraat die niet willen dat een  
monumentaal hoekpand studenten-
huis wordt. Volgens buurvrouw 
Groeneveld telt de buurt al genoeg 
studentenhuizen. “In dit pand zat een 

De vakantie is voorbij en dus verwelkomt Utrecht weer nieuwe 
studenten. Meer dan 4.000 dit jaar! Tijdens de feestelijke UIT-
week hebben ze kennis gemaakt met de stad. Binnenkort fietsen 
ze in een lange sliert door de wijk richting de Uithof. Ze gaan nu 
eerst op jacht naar woonruimte.

“ Appgroep  
voorkomt  
misverstanden”

67.000 Studenten aan 
Universiteit en Hogeschool 
in Utrecht

Waarvan uitwonend 63%

Waarvan in Oost 9.000

Gem. wachttijd SSH  
18 maanden

Gem. kamerhuur SSH  
€ 361 pm (netto)€

Studentenhuisvesting

Bron: Monitor Studentenhuisvesting
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Werken in Oost

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht
www.torbavilla.nlwww.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

Het is uw afscheid, dus u bepaalt. 

Wij, Saskia & Esther, zijn er voor de 

creatieve input van de uitvaart, de 

zorgvuldige regie achter de schermen 

en de persoonlijke begeleiding van 

naasten.

Stars Hollow  

Het leven is zoet in Utrecht-Oost, in de 
straat waar ik woon. Ik werk vaak aan 
mijn eettafel, beneden aan de straat-
kant, en zie mijn buurtbewoners zo’n 
beetje aan me voorbijtrekken. De man 
met de honden, de lachende man… 
Hoe zouden ze mij noemen? Ik maak 
me geen illusies. 

Mijn ideale werkdag is als ik thuis 
blijf werken, en de dag begin met vers 
brood halen bij District. Het is alsof 
daar altijd de zon schijnt. De mensen 
daar hebben alle tijd van de wereld, 
ook zoiets. De man in het streepshirt 
rekent lachend af, de moeders die 
net hun kinderen naar school hebben 
gebracht drinken hier gezamenlijk een 
latte, en och, daar zit mijn buurvrouw, 
ze roept mijn naam, steekt haar hand 
op. Op de weg terug naar huis koop 
ik yoghurt bij Olijfje, en abrikozen, ik 
passeer het handgeschreven uithang-
bord van Maria’s, bij Primus staan 
de tafeltjes en stoelen nog steeds 
of alvast buiten op de stoep. Aan de 
overkant van het zebrapad op de hoek 
bevindt zich een restaurant, het is  
nu iets met pasta, daarvoor was het 
tapas, daarvoor vis, en daar weer  
voor Vroom. 

Vroom! Ik hield van Vroom, mijn gezin 
hield van Vroom, we gingen er eten 
als we iets te vieren hadden. Ik zie 
degenen die ons daar bedienden weer 
voor me, het meisje met het korte 
jaren twintig-kapsel en de zorgvuldige 
dictie, de jongen met het pierrothoofd, 
de glimlach van oor tot oor. Wat ze er 
serveerden was niet voorspelbaar, en 
best wel duur, maar daarmee des te 
feestelijker. 

Een buurt verandert als je er woont. 
De eerste keer dat ik de straat in fiets-
te, omdat er een huis te koop stond 
dat misschien iets voor ons zou zijn, 
dacht ik: ja. Het was een combinatie 
van schoonheid en verwelkoming, 
soeverein en vertrouwd. De magnolia 
in een naburige tuin bloeide, en nog 
steeds als die boom in bloei staat 
licht mijn hart op. Een tijdje woonden 
er een jongen en een meisje, hij had 
zijn haar in een staart en zij belandde 
in een rolstoel. Wat weet ik van ze? 
Niks, en alles, zoals ik ze dagelijks 
voorbij zag stiefelen, met hun beide 
teckels, vanachter de eettafel, de zon 
op tafel, het geluk nabij. Gauw, pak 
het voor het wegvliegt.

MARJA PRUIS WOONT SINDS SEPTEMBER 1999 IN 
UTRECHT-OOST. ZE IS REDACTEUR VAN DE GROENE 
AMSTERDAMMER EN SCHRIJVER. ZE WON DE 
JAN HANLOPRIJS VOOR HAAR ESSAYS EN DE J.L. 
HELDRINGPRIJS VOOR HAAR COLUMNS.

Het woord is aan
Marja Pruis   

Jos Jongerius, kweker bij Koningshof 

Zelf groente telen is hip. Ook in Utrecht Oost. Op de oude tuinders-
gronden aan de Koningsweg onderhouden tientallen wijkgenoten  
een moestuin. Ze krijgen ondersteuning van stichting Koningshof  
die zich inzet om traditionele tuinderskennis te behouden voor  
volgende generaties. Jos Jongerius, telg uit een illuster Absteder  
kwekersgeslacht, staat de moestuinders met raad en daad bij.

BURG. REIGERSTRAAT 43
WWW.BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

AL MEER DAN 20 JAAR  
IN UTRECHT OOST

BROOD * GEBAK * CAKE & KOEK
TAARTEN & VLAAIEN * HARTIGE BROODJES

“ Het begint  
met een  
goede bodem”

OOK VOOR WONINGEN DIE TE KOOP STAAN 

HOME BY THERESA
UW VERHUURMAKELAAR 
VOOR UTRECHT OOST
INFO@HOMEBYTHERESA.NL
HOMEBYTHERESA.NL
T 030 879 11 10

WILT U UW WONING VERHUREN?

Koningshof is een initiatief van een 
groep Utrechtse landschapsarchitecten 
die de traditionele tuinderscultuur 
willen behouden. Sinds 2013 bekom-
meren zij zich over de tuindersgronden 
langs de Koningsweg. Je kunt hier een 
moestuin huren en bewerken onder 
begeleiding van o.a. Jos Jongerius. 
Koningshof organiseert ook workshops, 
excursies en lezingen over duurzame 
voedselvoorziening. Op zaterdagen 
koop je vers van de tuinderij. 

Open: zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.
Adres: Koningsweg 135a
www.koningshofutrecht.nl
facebook: koningshof.utrecht

Michael Kars
JACOB VAN RUISDAELSTRAAT  

Aan het getaande gelaat van Jos Jon-
gerius is het zware kwekersleven 

Sinds het artikel in de Oostkrant 
vier jaar geleden, is Bridgeclub 
Wilhelminapark (BCW) onstui-
mig gegroeid. In het veertiende 
jubileum -jaar telt de club inmid-
dels 235 leden. 

‘Bridgen is meer dan een kaartje leg-
gen’, vertelt Corannie Plag, bestuurs-
lid bij BCW. ‘Het is vooral goed voor 
de sociale contacten. Daarom zijn 
we zo blij met onze sfeervolle speel-
locatie in de Wilhelminakerk aan de 
Hobbemastraat, midden in de buurt 
en goed bereikbaar voor onze leden. 
De openingstijden zijn ruim en dat 
biedt een gezellige nazit. Hier ont-

Bridgeclub Wilhelminapark 70 jaar
staan vriendschappen.’ Leden spelen 
competitie volgens de regels van de 
Bridgebond. Serieus spel, maar het 
mes ligt niet op tafel. Corannie: ‘We 
bieden vooral een plezierige speelom-
geving. We hebben ook een groot en 
divers cursusaanbod, omdat we graag 
willen dat iedereen zich kan ontwik-
kelen in het spel.

Nieuwe initiatieven
De donderdagmiddag is de vaste 
en drukbezochte speeldag. Vijf jaar 
geleden is ook een  dinsdagavond-
competitie geïntroduceerd voor 
bridgespelers die overdag werken. 
Corannie: ‘We spelen in op specifieke 

af te lezen. Vroeg uit de veren en 
keihard werken. Van kinds af aan 
hielp hij zijn vader en zijn oom in 
het tuindersbedrijf aan de Konings-
weg. Eerst als jochie en later, na het  
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afronden van zijn hoveniersoplei-
ding, in loondienst. Uitpoten, die-
ven, voorzaaien en kistjes gereed 
maken voor de veiling. Jos vertelt: 

“Kweken betekent uren wieden,  
liters water geven en héél veel kistjes 
sjouwen. De wekker ging om 5 uur 
en om 22.00 uur maakten we nog 
een laatste ronde langs de gewassen. 
Het waren lange dagen.”

Niet meer rendabel
Maar dat zijn vervlogen tijden. Hij 
vervolgt: ”Het kweken van groente 
werd onrendabel toen de Brabantse 
boeren stopten met graanbouw en 
op hun enorme akkers overgingen 
op groenteteelt. Zij oogstten met 
grote machines en daar konden wij 
als kleine tuinders in Abstede niet 
tegenop. Toen de veiling verderop 
in Laagraven in 1998 haar deuren 
sloot, zijn we met deze handel ge-
stopt.”
Gelukkig had hij van jongs af aan als 
hobby het kweken van perkplanten. 
Jos: ‘Ik verdiende in een kleine kas 
met perkplanten bijna meer dan 
mijn vader en oom met al die hec-
tares vol groente. En overdag werkte 
ik op de Botanische Tuinen als hove-
nier. Zo kwamen we rond.”

Wroeten in de aarde
Tegenwoordig is Jos, in modern jar-
gon, meer een tuinderscoach. Hij 
begeleidt op de Koningshof hobby-
tuinders uit Oost die al wroetend 
los willen komen van hun dagelijkse 
computer- en managementwerk. 

Zoals de vrouw met bloemetjesjurk 
en strohoed die vol overgave haar 
perceel schoffelt. Jos aanschouwt 
het in alle rust met z’n karakteristie-
ke sjekkie in z’n hand en mompelt: 
“Ze doen hun best, maar de stadse 
tuinders moeten nog een hoop  
leren. En uren maken.” 

Duurzame teelt
Als aan het einde van de dag de hob-
bytuinders huiswaarts keren, maakt 
Jos nog een laatste ronde langs 
de gewassen in de eigen kas van  
Koningshof waar op biologische en 
duurzame wijze geteeld wordt. De 
oogst verkoopt de stichting aan par-
ticulieren en enkele lokale restau-
rants. Hoewel slechts coach, is Jos 
nog altijd zeer betrokken bij de groei 
en bloei van de Koningshof. Hij weet 
wat er moet gebeuren en de hob-
bytuinders maken dankbaar gebruik 
van zijn kennis en kunde. Jos: ”Op 
het juiste moment toedienen van 
stikstof tegen onkruid, magnesium 
voor meer kleur, kalium om gewas-
sen wintersterk te maken en vooral 
water is cruciaal.” En met een grote 
glimlach: “Je tuin is net een pizza, 
het begint met een goede bodem!” 

wensen en komen met nieuwe initi-
atieven, ook voor niet-leden. Zo or-
ganiseren we in Revalidatiecentrum 
De Hoogstraat bridgemiddagen voor 
revalidanten en buurtbewoners, en 
kunnen in de zomervakantie álle 
Utrechtse bridgeliefhebbers bij ons 
terecht. In juni organiseerden we een 
benefietdrive om geld op te halen 
voor de Wilhelminakerk. Zo dragen 
we een steentje bij aan het voortbe-
staan van dit monument.’

Maak kennis!
Op dinsdag 12 september organiseert 
BCW voor buurtbewoners die willen 
kennismaken een inloopavond. Daar 
kun je een (eerste) kaartje leggen en 
meer informatie krijgen over de club. 

Iedereen is tussen 18.30 en 19.30 uur 
van harte welkom in de Wilhelmina-
kerk aan de Hobbemastraat. Graag 
even aanmelden via het emailadres 
bcwilhelminapark@gmail.com.

www.bcwilhelminapark.nl

Locatie: Wilhelminakerk 
Adres: Hobbemastraat 35
Dinsdag 19.30 - 22.30 uur
Donderdag 13.30 - 16.45 uur

Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Adres: Rembrandtkade 10
Woensdag 13.45 - 16.15 uur
Zaterdag 13.45 - 16.15 uur



Burgemeester Reigerstraat 26 
T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak

sport & 
contactlenzen 

gaan prima samen

MBGP17.018 Adv VanderHeijde Oostkrant.indd   1 23-02-17   16:31

30 jaar
vertrouwde

podotherapeutische
voetzorg

Voor al uw voetklachten

Jan van Scorelstraat 19  |  030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl
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De Wilg is weer thuis 
Buitengewoon in de wijk

Annemarie Reinders 
MARISLAAN

Directeur Nicole de Jonge ver-
telt dat De Wilg al vanaf 1983 
in dit pand van de voormalige 
Wilhelmina school zit. “We hebben 

het rijksmonument uit 1900 duur-
zaam opgeknapt met behoud van 
de prachtige oude stijlelementen. 
Tijdens de renovatie werkten we 
vanuit buurthuis Sterrenzicht. Dat 
was wennen voor alle partijen, maar 
omdat de bewoners van Sterrenwijk 
deel konden nemen aan onze activi-
teiten, verliep het uiteindelijk pret-
tig. Toch zijn we blij dat we weer in 
onze oude vertrouwde omgeving 
zitten.”

Totaal jezelf
Geholpen door 260 vrijwilligers  
organiseert De Wilg activiteiten om 
kwetsbare mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking mee te  
laten doen in de maatschappij. De 
focus ligt op de interesses die je 
deelt, niet op je beperking. Nicole: 
“Een verstandelijke beperking is 

niet altijd zichtbaar voor passanten, 
dat levert wel eens verwarrende  
situaties op. Maar ons motto is 
Totaal jezelf. Via De Wilg kunnen 
mensen samen erop uit, elkaar ont-
moeten, ervaringen delen en vooral: 
onbeperkt genieten van het leven.”

Het pand herbergt een toneelclub, 
kookgroep, eetcafé en sportzaal. 
Bezoekers van De Wilg gaan ook 
samen op pad naar bijvoorbeeld 
het Vorkje Prik Festival in Leid-
sche Rijn, of ze maken een gezellige 
kroegentocht door het centrum van 
de stad. Per week nemen zo’n 400 
bezoekers van de Wilg deel aan alle 
activiteiten. 

Alle buurtgenoten welkom!
De missie van De Wilg is het in 
beweging krijgen van kwetsbare 
mensen. Daarnaast traint De Wilg 
begeleiders, veelal vrijwilligers, en 
werkt zij samen met andere wel-
zijnsorganisaties. Alles is gericht op 
het vergroten van sociale netwer-
ken van individuen. Daarom is ie-
dereen welkom, ook buurtgenoten 
zónder beperking. Nicole: “In ons 

café kun je koffie drinken, inter-
netten of een boek ruilen uit onze 
grote boekenkast (book crossing). 
Een bezoek aan de Wilg is een leuk 
uitje voor bewoners uit de wijk Oost  
die zelf ook wat minder de deur uit-
komen! We helpen ook mee aan de 
sfeervolle Lichtjestocht door Oost 
in december. Bij de laatste editie 
bezochten meer dan 1.500 buurtge-
noten ons pleintje dat we geheel in 
Kerstsfeer hadden aangekleed. De 
Wilg is buitengewoon gezellig!”

Het historische gebouw van De Wilg aan de Mecklenburglaan stond 
maandenlang in de steigers, maar is inmiddels geheel gerenoveerd.  
Na een tussentijds verblijf in buurthuis Sterrenzicht is de vrijwilligers-
organisatie, die zich inzet voor mensen met een beperking, weer thuis.

Kunst in Oost

Verscholen in het groen aan de 
rand van het Wilhelminapark 
staat een bunker van Duitse  
makelij. Het monumentale blok 
beton doet tegenwoordig dienst 
als expositieruimte onder de 
naam ‘exbunker’. Op bezoek bij de 
best beschermde galeriehouder 
van Utrecht, Daan Bramer.

Arnoud Wolff 
FREDERIK HENDRIKSTRAAT
 
Daan zit aan de picknicktafel in het 
gras buiten de bunker. Hij vertelt hoe 
hij jaren geleden zijn reguliere baan 
opzegde en zich sindsdien richt op 
zijn passie fotografie. Om zijn foto’s 
aan het publiek te tonen zocht hij ex-
positieruimte in Utrecht. Die bleek 
schaars. Tot hij via-via hoorde dat de 
bunker in het Wilhelminapark te huur 
kwam. “Ik woon in een straat achter 
het park en ging er direct achteraan. 
De gemeente reageerde enthousiast 
op mijn plan om in de bunker kunst 
te laten zien. Op 15 juni, nu drie jaar 
geleden, opende ik de gepantserde 
deur van exbunker.”

‘Kunstenaar is ook suppoost’
Exbunker krijgt een bescheiden sub-
sidie en draait op de vrijwillige inzet 
van Daan en een aantal (voormalige) 
HKU-studenten. Geen winstoog-
merk, kunstenaars die exposeren 
betalen geen huur en hoeven geen 
commissie af te dragen als ze iets ver-
kopen. Om kosten te besparen is de 
kunstenaar in het weekend zelf sup-
poost.  “Deze bunker is klein, slechts 
15 vierkante meter. Behalve de kunst-
werken, kan er weinig kapot. Voor de 
kunstenaar annex suppoost prima te 
overzien. En bezoekers en kunste-

naars waarderen het directe contact.”
Tijd om exbunker van binnen te be-
kijken. De deur door, links een klein 
gangetje in en plots staan we in de 
centrale ruimte, omsloten door twee 
meter dikke betonnen muren en  
tussen de installaties van beeldend 
kunstenaar Stefan Cammeraat.

‘Geen white cube’
“We selecteren exposanten op de  
relatie die ze aan willen gaan met deze 
bunker. Dit is geen museale white 
cube, maar een beklemmende ruimte 
zonder daglicht. Niet alle kunst komt 
hier uit de verf.” Volgens Daan zijn 
de bezoekers, zo’n 40 per dag, veelal 
passanten die zelden of nooit een 
museum of galerie bezoeken. “Gek 
genoeg is deze donkere, zware bun-
ker heel laagdrempelig. Ook kinderen 
die spelen in het park steken geregeld 
uit nieuwsgierigheid hun neus om de 
hoek. Zij stellen pure, open vragen. 
Die onbevangen gesprekken tussen 
kunstenaars, jeugd en passanten vind 
ik heel mooi. Ze maken exbunker tot 
een bron van inspiratie.”

Openingstijden: zaterdag en  
zondag 13.00 - 18.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: Wilhelminapark 24a
www.exbunker.nl

De Wilg is dagelijks geopend voor alle 
buurtbewoners. Kom langs voor een 
praatje of activiteit, of neem gewoon 
een kijkje in dit mooie gebouw in de 
stijl van de Amsterdamse School.  

Het pand is rolstoeltoegankelijk, voor-
zien van lift en invalidentoilet en goed 
bereikbaar via buslijn 8 (halte Adriaan 
van Ostadelaan). Alle ruimten zijn te 
huur, bijvoorbeeld voor cursussen en 
bijeenkomsten. Vrijwilligers zijn na  
een interne opleiding welkom om te 
helpen bij de activiteiten!

Adres: Mecklenburglaan 3-5
Open: 9:00 - 17:00 uur
www.dewilg.nl

Exbunker toont elk jaar in september  
HKU Vers, het meest in het oog springende 
afstudeerwerk van een student van de  
Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU).  
Dit jaar is dat Johnny Theodorus Wiekhart, 
die over zijn eigen werk zegt: “With my 
work I counter the distant way the internet 
makes me feel to the world around me.”
 
Te zien van 2 september tot 1 oktober.
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Een blik in het schets-
boek van cartoonist 
Niels Bongers. Wat ziet 
hij, of wil hij zien,  
tijdens zijn wande-
lingen door Oost?  
Deze keer in Abstede. 
Wanneer gaan hier  
de luiken open?
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Het initiatievenfonds helpt de buurt!
Heb je een plan om je straat, groenstrook 
of pleintje op te knappen? Of een idee 
dat het (samen)leven in je buurt prettiger 
maakt? Vraag dan een bijdrage aan uit  
het initiatievenfonds om het uit te voeren:
www.utrecht.nl/initiatievenfonds



Repair Café  maakt duurzaam
Het Repair Café is dé plek om oude appara-
ten (met en zonder stekker), fietsen, kleding 
en overig textiel te laten repareren. Het motto 
is: Weggooien? Mooi niet! Daarom zitten de 
26 vrijwilligers elke laatste zaterdag van de 
maand klaar om jouw spullen een tweede 
leven te geven. 
Duurzaam, goedkoop én gezellig, want terwijl 
je wacht op het herstelwerk serveren de 
gastvrouwen een kopje koffie of thee. De 
kracht van Repair Café is dat de vrijwilligers 
beschikken over professioneel gereedschap 
en vooral vakmanschap. Ze kunnen meer 
fiksen dan de meeste mensen zelf. Zelfs een 
plantendokter staat klaar om te adviseren 

hoe je slap hangende planten er weer  
bovenop krijgt. Het meest gerepareerde  
item is – afgezien van kleding - het (Senseo)  
koffiezetapparaat.
Repair Café Utrecht-Oost is lid van een net-
werk van 1.300 reparatiepunten wereldwijd 
en zit in het gebouw van vrijwilligersorgani-
satie De Wilg aan de Mecklenburglaan. Je 
kunt zonder afspraak binnenlopen. Toegang is 
gratis, wel is een kleine bijdrage welkom om 
de kosten van het gereedschap te betalen.

Data: zaterdag 30 sep en 25 okt 
(Elke laatste zaterdag van de maand)
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: De Wilg (Mecklenburglaan 3-5)

www.repaircafe-utrecht.nl 

In de eerste editie van het Foodnote 
Festival op het Utrechts Science Park  
ga je zien én proeven hoe de wereld van 
ons voedsel zich de afgelopen 10.000 
jaar heeft ontwikkeld. Een smakelijke  
reis door de tijd! Laat je meevoeren 
in lezingen, workshops, optredens en 
vermaak, en geniet vooral van lekker 
en gezond eten. Het festivalterrein is 
opgedeeld in tijdperken met eigen decor, 
foodtrucks en bijpassende menu’s: van 
lappen vlees op het houtvuur van de 
jager-verzamelaar tot moleculair koken. 
Elke festivaldag heeft een eigen thema 
zoals ‘circulaire economie’ en ‘voedsel in 
de stad’. 
De organisatie achter Foodnote is ook 
initiator van pop-up restaurant de Maal-
tijdtuin (1.250 gasten in 2017) en de 
Daktuin dat dit jaar wegens de verbou-
wing van de parkeergarage in het  
Utrecht Science Park niet doorgaat.

Van 6 t/m 17 september 
Genèvelaan (Utrechts Science Park)
Toegang is gratis
www.foodnotefestival.nl

www.dezwaanuitvaarten.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 

030 238 00 38

reactie van een nabestaande     
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VAN UW WONING
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Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven
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Als jong meisje was Annelies Gietelink 
(48) al een gepassioneerd danser.  
Samen met partner Egbert Balsma (71) 
nam ze zeven jaar geleden Tangoschool 
‘Ana Rosa’ over met locaties in Buurthuis 
Sterrenzicht en Podium Oost. Bevlogen 
vertelt ze over de schoonheid van de 
dans. Over leider en volger, die volstrekt 
gelijkwaardig zijn: “Yin en Yang.”  
Egbert: “Tango is een hoffelijke dans;  
absoluut geen machogedoe. Het gaat 
over verbinding, samenspel en overgave.” 

De techniek moet je natuurlijk beheer-
sen, want “pas dan maak je samen  
poëzie.” Ter illustratie grijpt Annelies  
haar partner meermaals bij de arm  
en zweven ze samen door de ruimte.  
Een prachtpaar. Annelies en Egbert 
werkten al meerdere jaren samen in 
theater producties voordat ook de liefde 
opbloeide. Als danspaar geven ze les 
aan achttien- tot tachtigjarigen. “Tango  
is slechts een lichte belasting voor je  
lijf en houdt je soepel. Zolang je kunt 
lopen, kun je tangodansen.” En, al 
zwierend leer je ook nog eens (nieuwe) 
mensen kennen.
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Buurtgenoten een portret van bijzondere mensen uit OostLekker weg in eigen wijk

Archief
Op onze website kun je oude Oostkranten 
teruglezen in het archief met inmiddels  
meer dan 25 edities vol verhalen over Oost! 
www.oostkrant.com/archief

Op zaterdag 7 oktober kun je paarden zien 
draven over de statige Maliebaan! Op de 
middenweg wordt daarvoor over een lengte 
van 300 meter een laag zand aangebracht. 
Pikeurs uit het hele land strijden op sulkeys 
(tweewielige wagentjes achter een paard) in 
een afvalrace één tegen één om de hoofd-
prijs. Ben Hur in Oost! 
De race start in de middag. Rond de tijde-
lijke renbaan zijn veel feestelijke activiteiten, 
kraampjes met eten en drinken en een lote-
rij voor het goede doel. Kinderen kunnen 
zich vermaken met een knuffeldierenzieken-
huis, kegelbaan en kleurplatenwedstrijd. 
En kenners kunnen zelfs een gokje wagen 
bij de totalisator (wedkantoor). Een unieke 

kans om de kortebaandraverij in alle kleuren 
en geuren van nabij te beleven! Dit paarden-
spektakel wordt sinds de eerste race in 
1982 elk lustrumjaar georganiseerd door 
de Diergeneeskundige Studenten Kring, de 
vereniging voor Utrechtse veterinaire studen-
ten (1.600 leden) opgericht in 1932. Een 
Maliebaandag vol spanning en sensatie voor 
studenten, paardenliefhebbers én bewoners 
in Oost. Komt dat zien, komt dat zien…

Datum: zaterdag 7 oktober
Tijd: 12.00 - 18.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: Maliebaan
www.dskonline.nl/maliebaandag

Paardenrace op de Maliebaan

Maliebaanloop
Op zondag 15 oktober organiseert atletiek-
vereniging Phoenix de 33ste Maliebaanloop, 
een hardloopfestijn over verschillende afstan-
den. Ongeveer 550 kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 13 jaar rennen exact één kilometer 
rond de Maliebaan met na afloop een mooie 
medaille. Iedereen mag deelnemen aan deze 
Jeugdloop, ook wie geen lid is van een atle-
tiekclub. Daarna gaan de recreatieve hard-
lopers van start in de populaire Prestatieloop 
over een parcours dwars door Oost (Malie-
baan - Emmalaan - Wilhelminapark). Vorig 
jaar 1.300 deelnemers, dus schrijf je tijdig 
in! Bedrijven kunnen in teams van vier lopers 
meedoen aan de Teamloop en laten zien dat 
ze door goed samenwerken tot grote presta-
ties kunnen komen. De dag wordt afgesloten 
met de Wedstrijdloop voor (internationale) 
atleten met licentie. Het parcoursrecord van 

29:06 minuten staat op naam van Wirimai 
Juwawo uit Zimbabwe. Gelopen in 2006, 
hoogste tijd om dit record te breken!

10.30 Jeugdloop (1 km)
12.15 Prestatieloop (6 of 10 km) 
12.15 Teamloop (6 of 10 km)
13.30 Wedstrijdloop (10 km)

www.maliebaanloop.nl
www.avphoenix.nl
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