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ORGANISEER JE EIGEN
BUURTNETWERK!

HET SCHRIJFATELIER JUBILEUM
ONDENSEHUIS ANDANTE

STUDENTEN AAN DE  
SLAG IN OOST

SWELLENGREBEL
IN BEWEGING

OOST IS  ER VOOR ELKAAR.  PRAAT,  DENK EN DOE MEE.  SAMEN MAKEN WE ONZE WIJK!

OOST VOOR  
ELKAAR!

Dit najaar krijgt de 
krant van Oost voor 
Elkaar een nieuw 
jasje. Het wordt 
een magazine met 

daarin veel ruimte 
voor gezondheid en 

welbevinden in de wijk 
en portretten van actieve buurt- 
bewoners en wijkpartners. 

Vind je het leuk om mee te schrijven, 
mee te denken, te fotograferen of 
draag je graag bij aan het verbeteren 
van de leesbaarheid van teksten, 
meld je dan meteen aan. We starten 
in de loop van mei met de voorberei-
dingen. 

Contact: info@oostvoorelkaar.nl
of tel 06 209 32 249

KRANT KRIJGT 
NIEUW JASJE

word 
ook lid!

De gezondheid van de meeste bewoners in Oost is goed. Dat blijkt uit de 
Gezondheidsmonitor van de gemeente Utrecht. Wel hebben steeds meer 
wijkgenoten te maken met stress, een verslaving, overgewicht of een-
zaamheid. Daarom is Utrecht Oost een van de pilotwijken (proefwijken) 
in het kader van GROZUtrecht. Dit is een leer- en kennisprogramma in 
onze regio, waarbij wordt opgetrokken met Kanaleneiland, Nieuwegein 
en regionale partners.

FIT & VITAAL IN UTRECHT OOST 
GEZONDHEID STAAT VOOROP

GROZ draait ZORG letterlijk om: de G van 
gezondheid staat voorop, niet meer de  
Z van ziekte. En de behoeften en initia-
tieven van bewoners staan centraal. De 
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar heeft in 

Oost het voortouw genomen om, waar 
mogelijk met wijkpartners, vernieuwen-
de projecten op te zetten. We stellen ze 
hieronder graag aan u voor en nodigen 
u uit om deel te nemen.

‘Goedemorgen Oost! ontbijten op 
zaterdag 21 mei
De aanleiding voor dit evenement was 
een enquête over gezonde voeding on-
der studenten in de wijk. Daaruit bleek 
dat studenten al veel met gezonde voe-
ding bezig zijn. Veel studenten zijn zelfs 
vegetariër. Toen we nog dieper op de 
antwoorden doorvroegen, bleek dat ge-
zond ontbijten wel een nieuw aandachts-
punt is. Daarom organiseert Oost voor 
Elkaar op zaterdag 21 mei het ontbijte-
vent ‘Goedemorgen Oost!’ bij de Ooster-
spoorbaan.

‘Het Sterkste Kind’ op vrijdag  
20 mei
Sterrenwijkers zijn op uiteenlopende wij-
zen met gezondheid bezig, bleek tijdens 
een buurtonderzoek. Structureel is het 
aanbod in de buurt nog wat beperkt en 
voor kinderen en jongeren is er weinig. 
Sterrenwijkers worden daarom speciaal 
uitgenodigd voor het ontbijtevent op za-
terdag 21 mei. Bovendien wordt speciaal 
voor kinderen tot 12 jaar een wedstrijd-
dag ‘Het Sterkste Kind’ in Sportspeeltuin 
Abstede georganiseerd op vrijdag 20 mei.

Wijkportaal
Dankzij GROZUtrecht zijn de Leefstijlclub 
Utrecht Oost en Tai Chi met Olga gratis 
toegankelijk gemaakt. Maar er is nog veel 
meer mogelijk. Een goed overzicht van 

wat er allemaal in de wijk is, ontbreekt 
nog. Daarom wordt in het kader van 
GROZUtrecht gewerkt aan een ‘wijk- 
portaal’. In dit portaal zijn ook digitale 
toepassingen te vinden. Ook de nieuwe 
wijkkalender komt in het teken van ge-
zondheid te staan.

Vitaliteitsnetwerk
Ten slotte wordt een vitaliteitsnetwerk in 
de wijk opgezet. Ondernemers, groot of 
klein, ontvangen vóór de zomer een uit-
nodiging om met vitaliteit aan de slag te 
gaan. Daarbij kunnen ze kiezen uit drie 
opties: een proefles op de werkplek, een 
gezonde lunch of een presentatie door 
een expert uit de wijk die gespecialiseerd 
is op een gezondheidsthema. De Wijk- 
coöperatie Oost voor Elkaar zorgt voor 
de verbindingen en continuïteit van het 
vitaliteitsnetwerk.    

Wil je meer weten over GROZUtrecht of
 specifiek over de activiteiten in Oost?
 Ga naar www.grozutrecht.nl of mail 
naar info@oostvoorelkaar.nl. 

Elke maand zetten de vrijwilligers van 
het Repair Café zich in om kapotte spul-
len van wijkbewoners te repareren. Lam-
pen, huishoudelijke apparaten, tv’s, elek-
tronica, gereedschap, textiel en kleding, 

REPAIR CAFÉ VERRAST
kleine meubels, fietsen. Eigenlijk alles wat 
kapot is en redelijk eenvoudig te vervoe-
ren, te voet, op de fiets of met de bus, 
krijgt bij het Repair Café een tweede le-
ven. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld 
een dierbaar erfstuk dat op zolder ligt te 
verstoffen. Handige vrijwilligers laten zien 
hoe je de spullen herstelt. Als je wilt, kun 
je ook zelf aan de slag.
Judy Sijlbing is mede organisator van het 
Repair Café in Utrecht-Oost (ook op an-
dere plaatsen in de stad zijn Repair Cafés). 
“In Utrecht Oost bestaan we al ruim  
10 jaar en wijkbewoners weten ons goed 
te vinden. We krijgen op een middag vaak 
wel 40 bezoekers en de meesten van hen 
gaan met een grote glimlach weer de 
deur uit. Het past heel goed in deze tijd 
waarin gebruik en hergebruik van spullen 
weer helemaal in is. Goed voor de porte-
monnee. Goed voor het milieu; minder 
grondstoffen en energie nodig, minder 
CO2 uitstoot en minder afval. Bovendien 
wordt waardevolle praktische kennis 
overgedragen. Repareren is leuk en vaak 

heel makkelijk. 
Als mensen met kledingstukken komen 
dan gaat het vaak over losgeraakte kno-
pen of zomen, gaatjes of scheurtjes. Bij 
elektrische apparaten gaat het vaak om 
dingen zoals draadbreuk, losse contactjes 
of zekeringen die vervangen moeten 
worden. Maar we worden ook regelmatig 
verrast door de vragen die we krijgen. 
Dan krijgen we een bijvoorbeeld een ap-
paraat in handen dat het niet meer doet 
en al snel blijkt dat de batterijen er niet 
op de juiste manier in zitten. Dat hebben 
we dan snel opgelost.” 

Medaille
In het 10 jarig bestaan kregen de vrijwil-
ligers al veel bedankjes van bezoekers, 
maar nog nooit werden alle vrijwilligers 
verrast met een medaille, een cadeaubon 
en een wijkkalender. Dankzij een nomi-
natie van een wijkbewoner werd de hele 
groep in het zonnetje gezet.
De Oost voor Elkaar Medaille wordt uit-
gereikt aan actieve bewoners en vrijwil-

ligers die zich inzetten in de wijk Utrecht 
Oost. Wijkbewoners kunnen gedurende 
het hele jaar initiatieven en initiatief- 
nemers nomineren. 

Praktische informatie
Utrecht Oost heeft twee Repair Cafés: 
Swellengrebel (ongeveer vier keer per 
jaar) en Utrecht-Oost, locatie de Wilg  
(in principe iedere laatste zaterdag- 
middag van de maand). Een afspraak  
maken is niet nodig. Wel wacht je waar-
schijnlijk minder lang op je beurt als je 
reserveert. Ook als je zeker wil weten of 
er voor jouw kapotte voorwerp een repa-
rateur met specifieke kennis aanwezig is, 
neem je via het emailadres of telefoon-
nummer dat je op de website vindt,  
contact op met de organisatoren van de 
Repair Cafés in Utrecht Oost. 

 
Raadpleeg voor de openingstijden,  
reserveren en overige informatie 
de website van het Repair Café:  
https://repaircafe-utrecht.nl.  
De hulp van de medewerkers van  
het Repair Café is gratis, maar een  
vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 

EEN MEDAILLE VOOR ALLE VRIJWILLIGERS DIE SPULLEN EEN TWEEDE LEVEN GEVEN

redactieleden

gezocht!

Oost voor Elkaar  
is een Wijkcoöperatie, 
opgericht door bewo-
ners, voor alle bewo-
ners in Utrecht Oost.
Door je lidmaatschap 
ondersteun je het verster-
ken van bewonersinitiatieven in 
de wijk. 
Als lid heb je een aantal  
voordelen: 
• gebruikmaken van onze buren-

hulp en klusdienst (tegen een 
kleine vergoeding).

• je kunt deelnemen aan de Hallo 
Oost!-bijeenkomsten voor leden 
en vrijwilligers.

• je beslist mee over de koers van 
de coöperatie, nieuwe initiatie-
ven en projecten.

• je toont je betrokkenheid en 
steun in contacten met ge-
meente en zorgverzekeraars.

• gratis exemplaar van de Wijk- 
kalender of andere publicaties 
die wij (co)produceren.

 
Aanmelden voor het lidmaatschap 
kan door te mailen naar 
info@oostvoorelkaar.nl. 
 
Ook rechtspersonen (stichtingen, 
bedrijven etc.) in de wijk kunnen lid 
worden. 



      

Een groot verhaal 
Wat is de meerwaarde van een Wijk- 
coöperatie voor mij vroeg ik mij af.  
Je hoort er steeds meer over. Bewo-
ners in een wijk of buurt bundelen 
hun krachten om zorg, energie of 
groen met en voor elkaar te organise-
ren. Ik ben 20 jaar huisarts geweest 
op de Koningslaan 61 en weet uit  
ervaring waar knelpunten liggen die 
een menselijke zorg in de weg staan: 
een nog steeds groeiende hoeveel-
heid wetten, regelingen, procedures 
en organisaties. Ooit opgezet met de 
beste bedoelingen, maar als geheel 
een doolhof voor burgers en profes- 
sionals. Zonder eigen regie is de kans 
op verdwalen groot. 
De overheid geeft burgers steeds 
meer de mogelijkheid om met eigen 
ideeën en plannen te komen en deze 
te ondersteunen door een ‘facilite-
rende overheid’ die stap voor stap  
belemmeringen in de wet- en regel-
geving wegneemt en nieuwe initia-
tieven ondersteunt. Onze Wijk- 
coöperatie Oost voor Elkaar is daar 
een voorbeeld van.
Onderdeel van deze ‘transitie’ is het 
zoeken naar nieuwe vormen van  
democratie, naar meer directe zeg-
genschap voor burgers, zoals het  
burgerberaad. Een burgerberaad laat 
bewoners politici helpen om beslis-
singen te nemen over complexe - 
vaak polariserende - onderwerpen. 
Een groep gelote burgers doet, op 
basis van uitgebreide informatie en 
overleg, aanbevelingen over beleid.
Het Verkiezingsdebat dat op 19 fe-
bruari in Oost werd georganiseerd 
had de kenmerken van een burger- 
beraad. 250 wijkgenoten waren uit-
genodigd om aan dat debat deel te 
nemen. En tijdens het debat was er 
ook ruimte voor een open dialoog 
tussen aspirant-gemeenteraadsleden 
en bewoners.
De grootste uitdaging is echter om 
bestaande instituties die niet meer 
passen in de moderne samenleving  
af te breken en geldstromen om te 
buigen naar nieuwe burgerinitiatie-
ven.
Zo wordt het mogelijk om als burgers 
een nieuw groot verhaal te schrijven, 
een verhaal waarbij de mens weer 
centraal staat.
U zult begrijpen dat ik het nut van  
de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar 
daarin duidelijk zie. Graag wil ik met 
geïnteresseerde medewijkbewoners 
verder in gesprek over hoe we dat 
doel kunnen bereiken. 
 

U kunt mij bereiken door te mailen 
naar info@oostvoorelkaar.nl.

SCHRIJFATELIER; HET PLEZIER SPAT ER VANAF!

Buurtbewoner Marieke Schuurman-van der Heyden loopt al lang rond met 
het idee om een schrijfatelier te beginnen. Nu heeft ze daar eindelijk tijd 
voor,  of is het gewoon de juiste timing? Tijdens vijf bijeenkomsten op vrij-
dagmiddag wil ze, samen met (beginnende) schrijvers het schrijfplezier 
ontdekken. Schrijfervaring, of goede beheersing van spelling en gramma-
tica is niet nodig, het gaat om het vastleggen van wat je meemaakt en 
ervaart.  

 “Ik heb er helemaal zin in’ glundert Ma-
rieke.” Ik heb altijd graag geschreven. Voor 
mijn werk schreef ik rapporten, voor mijn 
kinderen korte verhaaltjes – die ik dan 
weer voorlas voor het slapengaan en altijd 
als ik op pad ga, heb ik een notitieboekje 
in mijn tas. Dat boekje (ik heb er inmiddels 
zeker tien, en als je m’n kleine boekjes 
meetelt, nog wat meer) staat vol met ob-
servaties en gebeurtenissen. Een leuke 
manier om nog eens terug te kijken als ik 
daar zin in heb. Zelf hoop ik die aanteke-
ningen ook te kunnen gebruiken als basis 
voor blogs.” 

Liefde voor het schrijven laten 
bloeien
“Waarom is dit een geschikt moment om 
met Schrijfplezier te starten? De corona-
periode is een duidelijke aanleiding. Nu 
de maatregelen vrijwel zijn afgeschaft is 
het ook goed om de tijd nemen om ons 
te realiseren wat er in de voorbije twee 

COLUMN Joop de Bruin

VOOR IEDEREEN DIE VAN SCHRIJVEN HOUDT EN DAT GRAAG SAMEN WIL DELEN 

Het gaat om de woorden die in je opko-
men zonder te letten op spelling en gram-
matica.    

Opzet en aanmelden
Het café is er voor iedereen die graag wil 
schrijven. Er is geen vooraf geplande struc-
tuur. De invulling van het Schrijfatelier 
wordt afgestemd op de wensen en ener-
gie van de deelnemers. Dit wil overigens 
niet zeggen dat er niets is voorbereid. Elke 
bijeenkomst krijgt een andere invulling. 
Verschillende methodes zoals associaties, 
vragen, teksten, doe-opdrachten en beel-
den worden daarvoor ingezet; het zijn 
hulpmiddelen om een beroep te doen op 
herinneringen en emoties en die vervol-
gens op te schrijven. 

 
Het Schrijfatelier start met 5 bijeen- 
komsten voor maximaal 5 deelnemers. 
De cafés zijn er om de week op vrijdag-
middag van 14:00 tot 15:30 uur. 
Data: 29 april, 13 mei, 3 juni, 17 juni en 
24 juni.  
Meld je aan, of vraag om meer informa-
tie, bij Marieke Schuurman door een 
email naar: info@leef-tijd.com  
of bel naar 06-27823351.  

jaar is gebeurd. Hoe heeft dit ons gevormd 
en wat gaat voortaan anders? Ik zie om 
me heen dat er meer behoefte is aan con-
tact en verbinding. De ‘normale’ manier 
van verbinden was verdwenen en alles is 
in beweging. 
Ik vind het leuk om met anderen te erva-
ren dat er zoveel mogelijkheden zijn om 
inspiratie voor het schrijven te krijgen. Dat 
mensen zich vrij voelen en er plezier in 
hebben om hun gedachten en associaties 
op papier te zetten. Dat wil ik graag faci-
literen en begeleiden. En hoe mooi is het 
om wat je hebt opgeschreven te kunnen 
delen met anderen. Een schrijfatelier is 
een losse manier om dit te stimuleren. 
Voor de duidelijkheid: geen sollicitatie-
brieven, geen boek schrijven en geen tips 
over ‘hoe bouw ik mijn dagboek op’. Het 
gaat wat mij betreft om creatief schrijven.  
En schrijven kan allerlei vormen hebben: 
korte stukken, een gedicht, losse zinnen, 
waargebeurd of fantasie, alles mag.  

Krommerijn wijk
Deze wijk ligt tussen de Rubenslaan 
en de Kromme Rijn. 
Bewoners organiseren met elkaar:
• Burenhulp: bewoners die iemand 

nodig hebben voor een ziekenhuis-
bezoek, een computer die niet 
werkt, oppas of het verplaatsen van 
een zwaar voorwerp, kunnen tele-
foneren naar een groep vrijwilligers 
die zich daarvoor heeft opgegeven. 

• Nieuwjaarsborrel en een zomer-
buurtfeest: aan het begin van elk 
jaar wordt in de praktijkschool die 
in de wijk staat een nieuwjaarsbor-
rel georganiseerd waarbij buurtge-
noten hapjes en drank meebren-
gen. Halverwege het jaar vindt er op 
het schoolplein een buurtfeest 
plaats.

• Buurtapps: de buurt beschikt over 
een app ‘veilig’ (om elkaar in geval 
van onraad te waarschuwen) en een 
app ‘gezellig’ voor de leuke dingen. 

De laatste app wordt ook gebruikt 
als iemand iets nodig heeft zoals 
een heggenschaar, een aanhanger 
en dergelijke.

• Wie-is-wie boekje: om elkaar beter 
te leren kennen is er een ‘wie-is-
wie’ boekje gemaakt met de foto’s 
van (bijna) alle bewoners en allerlei 
wetenswaardigheden (zoals aantal 
kinderen, beroep en hobby’s). 

• Gezamenlijk eten: de Kranenburg-
school voor praktijkonderwijs aan 
de Tamboersdijk 9, zit in de wijk. 
Elke woensdagavond (behalve tij-
dens vakanties) kun je eten in het 
Schoolrestaurant Graag Gedaan. 
Voor slechts  € 8,50 (inclusief koffie 
en thee) kun je genieten van een 
3-gangenmenu. Op de website van 
de school (www.pro-kranenburg.nl) 
vind je het menu van de week en 
hoe je moet reserveren. 

ORGANISEER JE EIGEN BUURTNETWERK!
TWEE ACTIEVE NETWERKEN DELEN HUN AANPAK

Utrecht Oost staat klaar voor elkaar. Dat bleek de afgelopen twee corona-
jaren overduidelijk. Veel wijkbewoners hebben elkaar geholpen of contact 
opgenomen met Oost voor Elkaar. Ze wilden een medebewoner helpen bij 
boodschappen of andere praktische klussen. Die enorme positieve energie 
willen we vasthouden. Hoe pakken andere buurten dat aan? Maak kennis 
met twee buurtnetwerken die al langer actief zijn in de wijk. 

Vereniging Stolberglaan
De bewoners zijn lid van de Vereniging 
Stolberglaan.
Zij organiseren met elkaar: 
• Een eigen laan-app (voor spoedei-

sende zaken) en de heraut-app 
voor de ditjes en datjes.

• Er is een verenigingsbestuur (voor 
de lopende zaken) en een Algeme-
ne Leden Vergadering (ALV) voor 
het uitzetten van de beleidslijnen. 

• Telefoonnummers, zowel privé als 
zakelijk, zijn bij elkaar bekend. Er 
zijn ook duidelijke afspraken over 
het in de gaten houden van elkaars 
huizen bij afwezigheid. Ook is on-
derling geregeld wie wiens huis-
sleutel heeft en regelmatig vinden 
huisbezoekjes bij minder valide 
buurtgenoten plaats. Ook worden 

de taken voor het schoon en veilig 
houden van de buurt onderling ver-
deeld.  

• Er is één aanspreekpunt voor buurt-
genoten voor informatie over wel-
zijn en gezondheid. Bij ziekte en 
ander ongemak doen buren onder-
ling boodschappen voor elkaar. 

• Er zijn een leesclub en een bridge-
club en in december is zelfs een 
kerstkoor actief. Daarnaast worden 
nog allerlei andere activiteiten  
onderling afgesproken. 

Wil je meer weten of in contact komen
met de initiatiefnemers? Kom dan naar
een van onze spreekuren (zie achter-
kantzijde van deze krant). Mailen of 
bellen kan ook.

KINDERBOEK 
‘STAD ZONDER 
GRENZEN’ 
TER ERE VAN UTRECHT 
900 JAAR  
Op 2 juni 2022 is de stad Utrecht jarig. Het 
is dan precies 900 jaar geleden dat Utrecht 
stadsrechten kreeg. Om dat te vieren ver-
schijnt het boek ‘De spoken van het stad-
huis’ voor alle kinderen van acht tot twaalf 
jaar. Burgemeester Sharon Dijksma over-
handigt de eerste exemplaren op 2 juni 
aan twintig Utrechtse kinderen.

Interessante onderwerpen
In het boek komen zo'n twintig onderwer-
pen aan bod die een goede illustratie vor-
men van verleden, heden en toekomst 
van Utrecht. Denk daarbij aan bijzondere 
gebouwen, zoals Slot Zuylen, het voor-
malig postkantoor op de Neude en het 
stadhuis. Utrecht Oost is goed vertegen-
woordigd met het Rietveld-Schröderhuis, 
de Maliebaan, Amelisweerd en de Bota-
nische tuinen. 
Ook de rijke sporthistorie ontbreekt niet, 
zoals FC Utrecht met de Galgenwaard als 
thuisbasis. Daarnaast is Utrecht een stad 
waar mensen al honderden jaren leren en 
studeren: van basisschool tot Utrecht  
Science Park.

Samen met de scholen worden rondom 
het kinderboek en de viering van de 
Utrechtse verjaardag, activiteiten geor-
ganiseerd. Bovendien komt op 20 loca-
ties uit het boek een tegel met een 
QR-code, die het voor kinderen en vol-
wassenen mogelijk maakt meer te weten 
te komen over de plek waar het verhaal 
over gaat. 

 
Leden van Oost voor Elkaar kunnen een 
gratis exemplaar van het boek ontvan-
gen. Zij krijgen daarover persoonlijk  
bericht. Het boek is na 2 juni ook te 
koop via boekhandels en webwinkels. 



APRIL

1 De Kunstroute
Tot 30 april is de Kunstroute nog te vol-
gen. Door de hele wijk hangen kunstwer-
ken, die de afgelopen jaren zijn gemaakt 
door de deelnemers van het Odensehuis. 
De werken hangen bij mensen thuis voor 
het raam en in (semi) publieke ruimtes. Bij 
Podium Oost ligt een plattegrond van de 
route.

2 Boodschappenroute 
Op 22 april start de boodschappenroute, 
een herkenbare route van het Odensehuis 
naar het winkelgebied op de Burgermees-
ter Reigerstraat. Tegels met een ver-
geet-me-nietje, het symbool voor demen-
tie, wijzen de weg. De route helpt 
bezoekers met beginnende dementie om 
boodschappen te doen, en de weg weer 
terug te vinden naar het inloophuis.  
Tevens en misschien vooral (!) dienen de 
tegels om het gesprek over dementie te 
voeren, voor en met buurtgenoten. Dit 
draagt bij aan een dementievriendelijke 
stad en omgeving. 

Datum:  22 april
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Waar: Start bij Odensehuis Andante
Wie: Odensehuis Andante & Alzheimer 
Utrecht

 

SCHRIJFATELIER; HET PLEZIER SPAT ER VANAF!

ONTMOET ODENSEHUIS ANDANTE
Een workshop ‘Museum van jezelf’? Of ‘Creatief met Lidwien’? En voor de kinderen: in Speeltuin de Bloesem een 
tekening van de Domtoren inkleuren, gemaakt door één van de bezoekers van Odense Andante? Of nu eindelijk 
eens uitproberen of Linedance leuk is? Het is maar een greep uit een groot aantal festiviteiten die Odense Andan-
te organiseert in de komende maanden tot eind juni met als thema ‘Ontmoeting’.

Odensehuis Andante is een inloophuis en 
ontmoetingsplek voor iedereen met (be-
ginnende) dementie en hun naasten, dat 
sinds 2016 gevestigd is in Podium Oost, 
op de eerste verdieping. Maar het Oden-
sehuis is méér dan een inloophuis. Ook 
contact met buurt en stad is een doel van 
het Odensehuis want mensen met begin-

nende dementie maken ook onderdeel uit 
van onze samenleving en daarmee kun-
nen zij ook laten zien wat nodig is voor 
een dementievriendelijke omgeving. Wat 
de afgelopen twee jaar niet kon, doet het 
Odensehuis nu. De ramen en deuren gaan 
wijd open. Het is weer mogelijk om elkaar 
te ontmoeten. De verschillende festivitei-

5 Workshop Line dance
Bij line dancing dans je in een rij. Je staat 
los van elkaar maar beweegt tegelijk in de 
zelfde maat in patronen die steeds wor-
den herhaald. Tijdens de workshop leer je 
een paar line dance-bewegingen, uitge-
voerd op de muziek van country liedjes.
De workshop Linedance is ontwikkeld 
naar een idee van Lucy, één van de bezoe-
kers van Odensehuis Andante. 
De workshop is bedoeld voor mensen die 
geen ervaring met line dancing hebben. 
Iedereen die het leuk vindt om te bewe-
gen op muziek, kan meedoen, ook als je 
niet alles even goed kunt bewegen. 

Datum: 11 mei
Tijd: 15.00 –17.00 uur
Waar: Podium Oost, gymzaal
Wie: José Kooijman, muziektherapeute
Aanmelden: maximaal 25 deelnemers

6 Alzheimer Café, speciale editie
Een Alzheimer Café is een plek om lot- 
genoten te ontmoeten. Tijdens de infor-
mele bijeenkomsten krijg je informatie 
over dementie en kun je ideeën en erva-
ringen uitwisselen. 
Dit café is speciaal voor het jubileum  
georganiseerd en heeft als thema ‘ont-
moeten’. Nieuwsgierig? 

Datum: 17 mei
Tijd: 19.15 uur (inloop); 19.30 uur (start)
Waar: Odensehuis Andante
Wie: Alzheimer Utrecht en Odensehuis 
Andante
Iedereen is welkom

7 Creatief met Lidwien
Niets moet, alles mag. Dat is het motto 
van Lidwien, één van de vrijwilligers van 
Odensehuis Andante. Een vierkant  
canvasje, vloeibare acrylverf en dan maar 

3 Workshop Museum van Jezelf 
Op 29 april is de workshop: Museum van 
Jezelf. Of je nou jong of oud bent, ieder-
een heeft een eigen verhaal. In deze work-
shop ga je een ‘museumdoos’ maken. Een 
doos met daarin allemaal dingen die jouw 
verhaal vertellen. Het kan een levensver-
haal zijn maar je kan ook een kant van je-
zelf uitlichten. Misschien sta je wel bekend 
om je mooie tuin, je kookkunsten, de tijd 
dat je in een ander land woonde of om 
een bijzondere hobby. Voor deze work-
shop is het handig als je al wat materiaal 
meeneemt. Dat kunnen foto’s zijn, je  
lievelingssnoep of een tijdschrift (uit je  
tienerjaren). Dingen die iets over jou ver-
tellen. Zorg dat ze niet te groot zijn, het 
moet in een doosje passen! Wij zorgen 
voor het kistje en de aankleding daarvan. 

Datum: 29 april
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Waar: Odensehuis Andante
Wie: Jepke Versnel 
Aanmelden: maximaal 8 deelnemers

 

MEI

4 Wandelen met de buren
Elke woensdagmorgen vertrekt een 
groepje buurtbewoners vanaf Podium 
Oost om een wandeling te maken. Ter  
gelegenheid van het jubileum van Oden-
sehuis Andante nodigen zij op 4 mei de 
bezoekers van Odense uit om voor één 
keertje mee te lopen. De wandeling kan 
worden opgesplitst in twee groepjes, al 
naar gelang de wens van de deelnemers.

Datum: 4 mei 
Tijd: 9.45 – 10.45 uur
Waar: verzamelen voor Podium Oost   
Bij regen: een week later 
Iedereen is welkom 

uitproberen. Het heeft iets weg van de 
etherdia’s uit de jaren zeventig. Het resul-
taat is altijd verrassend en mooi. 

Datum: 25 mei
Tijd: 14.00 – 16.00 uur  
Waar: Odensehuis Andante
Wie: Lidwien Lefferts
Aanmelden:  maximaal 6 personen

 

JUNI
 
8 Lunchen met de buren
Lunchen met de buren doen we veel te 
weinig. Daarom organiseren Podium Oost 
en Odensehuis Andante een gezamenlijke 
lunch met deelnemers van het Odense-
huis én buurtbewoners uit de wijk. 

Datum: 2 juni
Tijd: 12.00 uur 
Waar: Podium Oost
Kosten: € 2,50 pp

9 Bingo met de buren 
Al jaar en dag organiseert Podium Oost 
bingomiddagen. Dit keer doen de bezoe-
kers van Odensehuis Andante mee. Dat 
wordt goed opletten, want vals melden is 

verplicht een liedje zingen. Meedoen is 
gratis. Een boekje kost € 5,00, inclusief een 
kopje koffie. Voor dat geld kun je zomaar 
met een van de mooie prijzen naar huis 
gaan. Dus kom en speel mee!

Datum: 10 juni 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Podium Oost
Iedereen is welkom

10 Geef de Domtoren kleur 
Eén van onze bezoekers is gek op tekenen 
en op Utrecht. Ter gelegenheid van het  
jubileum maakt hij een kleurplaat van de 
Domtoren. Bij Speeltuin de Bloesem kun-
nen kinderen de tekening samen inkleuren. 

Datum: 15 juni 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Waar: Speeltuin de Bloesem
Wie: Hans Slots en een vrijwilliger
Iedereen is welkom

11 Grande finale op 24 juni
Eind juni is de grande finale. Dat is de  
afsluiting van de festiviteiten met ieder-
een die bij de jubileum viering is betrok-
ken. Hopelijk komt dan ook de nieuwe 
wethouder. Er mag gedanst worden! 

Wanneer: 24 juni 
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Waar: Podium Oost grote zaal

Oudwijkerdwarsstraat 148  
3581 LJ Utrecht 
www. inloophuisandante.nl
info@inloophuisandante.nl 
(06-19197810)
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ten zijn soms in klein verband, waar tijd en 
ruimte is om elkaar echt te zien en te ho-
ren, maar er zijn ook grotere bijeenkom-
sten, zowel binnen als buiten. Afhankelijk 
van het weer. Voor de kleinere festiviteiten 
is aanmelding vooraf vereist. Kijk op  
www.inloophuisandante.nl voor de laat-
ste wijzigingen.



 
COLOFON
De Oost voor Elkaar krant is een uitgave 
van Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.  

Bestuur
Het bestuur van de Wijkcoöperatie Oost 
voor Elkaar bestaat uit:
Martien Agterberg, voorzitter
Trudy Prins, penningmeester
Basia Verwey, algemeen bestuurslid
Caroline Brons, bestuursondersteuner

Redactie 
Anja van der Aa
Marijke van Balen (eindredactie)

Postadres
info@oostvoorelkaar.nl of
Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht

Vormgeving 
Studio Michelangela, Utrecht

Druk 
altijddrukwerk.nl

Wijkinformatiepunt  Maandagmiddag 14:30-16:30
   Dinsdagochtend 9:30-11:30 

Oost voor Elkaar  Woensdagochtend 9:30 -12:30

Juridische vragen, echtscheiding,  Op afspraak bel of mail ons
mediation 

Tai Chi met Olga  Donderdagmiddag  13:30-14:45

Leefstijlclub Utrecht Oost  1 x per mnd op maandag 13.00 tot 14.30 uur
   Komende data:  6 mei en 13 juni 

Schrijfatelier  5 bijeenkomsten op vrijdagmiddag 14:00 – 15:30
   Data:  29 april, 13 mei, 3 juni, 17 juni en 24 juni

Bezoekadres: Podium Oost, 1ste verdieping,  
  Oudwijkerdwarsstraat 148

Contact:  www.oostvoorelkaar.nl
  www.wijkinformatiepuntutrecht.nl
Email:  info@oostvoorelkaar.nl
  info@wijkinformatiepuntutrecht.nl
Telefoon:  06 209 32 249

WAAR VIND JE ONS?

Volg ons ook op: 

Terugbrengen van overtollige  
medicijnen
Wist u dat veel oude, overtollige medicij-
nen nog steeds door het toilet worden 
gespoeld? Dat is misschien een veilige ge-
dachte, maar helaas ontzettend slecht 
voor de kwaliteit van het drinkwater. Het 
waterschap overlegt regelmatig met de 
overkoepelende apothekersorganisaties 
over het creëren van meer bewustzijn 
hierover. 
De apothekers in de wijk stelden voor om 
een aantal studenten van de Hogeschool 
Utrecht uit te nodigen om samen met 
hen, met Oost voor Elkaar en met een 
huisartsenpraktijk een inzamelingsproject 
in Utrecht Oost op te zetten. Voor de stu-
denten een mooie gelegenheid om hun 
kennis in de praktijk te brengen. 

Studenten Farmakunde Sultan, Wouter en 
Oualid vinden het een interessant project: 
"Hoe meer wij ons in het project verdie-
pen, hoe groter het probleem blijkt te zijn" 
zeggen ze. “Wij zijn inmiddels helemaal 
overtuigd van de noodzaak en willen dat 
graag aan anderen overbrengen. Schoon 
drinkwater voor iedereen! Dat is onze mis-
sie.

De studenten beginnen in één buurt van 
Oost. Daar worden bewoners met behulp 
van flyers en posters uitgenodigd om hun 
overtollige medicijnen terug te brengen 
naar de apotheek of in te leveren bij hun 
huisarts. Ze beginnen bewust klein, in één 
buurt, om te kijken welke communicatie-
middelen het beste werken en aanbeve-
lingen te doen voor de aanpak in andere 
wijken. Na afloop van de stageperiode 
neemt een andere groep studenten uit 
andere studierichtingen het stokje over 
om ook in een andere buurt van Utrecht 
Oost een inzamelweek voor oude medi-
cijnen te organiseren. 

Meer weten of je aanmelden om 
studenten te begeleiden bij opdrachten 
in de wijk: mail of bel ons.

STUDENTEN AAN DE SLAG IN OOST!
INZAMELEN VAN MEDICIJNEN
15 studenten van de Hogeschool Utrecht zetten zich van februari tot en 
met mei 2022 in voor de wijk.  Ze organiseren een inzamelweek voor oude 
medicijnen en een bijeenkomst ‘bewegen met gevoel’ Wil jij je ook inzetten voor de wijk? Ben 

je op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? 
Op onze vacaturebank (te vinden op  
https://oostvoorelkaar.nl/vraag) zie je 
een aantal actuele vacatures in de wijk.  
We zoeken onder meer een Communi-
ty ondersteuner die in de wijk woont en 
het leuk vindt om alle bewonersactivi-
teiten en initiatieven in de wijk digitaal 
bekend te maken en met elkaar te ver-
binden. Ook zoeken we een organisa-
tor/coördinator van sociale clubjes/ac-
tiviteiten en een baliemedewerker voor 
het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. 
Tot slot brengen we graag de vacature 
voor een Algemeen Bestuurslid voor 
Oost voor Elkaar onder je aandacht.  
Bewonerscollectieven gaan, zo is de 
verwachting,  een steeds grotere rol 
spelen in de maatschappij. Bij de  
verschuiving naar meer preventie en 
gezondheid, naar een inclusieve  
samenleving, bij het realiseren van 
meer groen in de buurt, enzovoort. 
Voor de vacature Algemeen bestuurslid 
zoeken we een bewoner van Oost die 
gelooft in deze nieuwe toekomst en 
meestuurt, adviseert en controleert. 

Heb je interesse? 
Wil je meer informatie? 
Mail naar info@oostvoorelkaar.nl 
of bel 06-20932249.

Beweging & Ontmoeten
Als u dit stuk leest, is de bijeenkomst nét 
achter de rug. Vijf studenten fysiotherapie 
en ergotherapie organiseerden samen 

met bewoners, kunstenaars en professio- 
nals een inspiratiebijeenkomst. Zo willen 
ze op een creatieve manier het belang 
van bewegen onder de aandacht bren-

gen. Niet alleen eenmalig een middag in 
Swellengrebel, maar ook om alle moge-
lijkheden in de wijk om samen te bewe-
gen onder de aandacht te brengen. Het 
programma is flexibel opgezet en er is 
voor elk wat wils: jong, oud, mobiel, of wat 
minder mobiel. Student fysiotherapie Vin-
cent: “We besteden daar ook veel aan-
dacht aan tijdens de studie. Het is belang-
rijk om goed aan te sluiten op wat mensen 
wel kunnen en hen uit te dagen, net een 
stapje meer te zetten. In Utrecht Oost is er 
veel aanbod en het zou mooi zijn als op 
deze manier ook meer verbinding komt 
tussen verschillende groepen buurtbewo-
ners.”

Concert voor bewoners van de  
Rubenshof
Een concert middenin coronatijd. Ze ke-
ken er naar uit, ze hadden al zo lang niet 
meer samen gespeeld. Zestien jonge  
muzikanten gaven een gevarieerd concert 
in de Binnenhof van de Rubenshof. 
Kunstenares Brigida vertelt hierover: De 
aanleiding was een verhaal dat geschre-

SWELLENGREBEL IN BEWEGING
ven was in het Wijkdagboek Utrecht Oost. 
Met weemoed vertelde een bewoner over 
de straatfeesten in Sterrenwijk waar zij 
vroeger woonde. Over de fanfare die er 
dan speelde en over heimwee naar samen 
zijn en muziek. In de Rubenshof kwam de 
muziek naar haar toe die dag. Iedereen 
kwam naar buiten, voor de eigen woning, 
met een kaarsje erbij. Anderen gingen 
naar beneden, naar de binnentuin, met 
een muts op voor de kou.  De muziek vul-
de de hele ruimte; vrolijke muziek en be-
kende golden oldies, geïnspireerd door de 
verhalen in het wijkdagboek. Iedereen 
zong mee en er werd zelfs gedanst. We 
voelden ons allemaal even in een andere 
wereld.  De coronatijd is zo goed als over, 
maar dit smaakte naar meer. Ik ga vaker 
een concert organiseren. 

Restaurant Swellengrebel wil  
zijn deuren weer openen voor 
buurtbewoners
Dit kan bijdragen aan meer verbinding 
tussen bewoners en de omgeving. 
Bewoners van verzorgingstehuis Swellen-

WE HEBBEN EEN MOOIE ONTMOETINGSRUIMTE, DIE MOETEN WE MEER BENUTTEN

Studenten zetten zich in voor een inspiratiebijeenkomst ‘Beweging & Ont-
moeten’ in Swellengrebel voor bewoners en buurtbewoners. Kunstenares 
Brigida organiseerde een aantal concerten voor bewoners van de Ruben-
shof en binnenkort opent het restaurant van Swellengrebel mogelijk ook 
de deuren weer voor de familieleden van bewoners en voor buurtbewoners. 

grebel maken iedere middag gebruik van 
het ruime restaurant / ontmoetingsruimte 
om hun warme maaltijd  te eten. “Wat is 
mooier”, zegt interim-zorg manager Anja 
van Es, “dan gebruik te maken van de 
ruimte die we hebben en het restaurant 
ook open te stellen voor anderen. Denk 
bijvoorbeeld aan de familieleden van be-
woners. Maar ook mensen die in de om-
geving wonen kunnen voor een vriende-
lijke prijs genieten van een driegangen 
maaltijd. We zijn nog even aan het puzze-
len hoe we dit kunnen organiseren. Hoe-
veel mensen kunnen we extra ontvangen, 
wat zijn de openingstijden, waar vind je 
het menu van de dag,  hoe kun je dieet-
wensen aangeven, enzovoort. Daarom 
gaan we eerst proefdraaien door het res-
taurant, vanaf begin mei, eerst open te 
stellen voor bewoners.” 
 

Houd de website van Careyn 
Swellengrebel en de website van
www.oostvoorelkaar.nl in de gaten 
voor de laatste informatie. 

JE VINDT DE ACTUELE  
MOGELIJKHEDEN OP ONZE 
VACATUREBANK

ZET JE OOK IN  
VOOR DE WIJK! 


