
WUO staat voor Wijk- 
informatiepunt Utrecht 

Oost en is een initiatief van bewoners 
uit Oost. Het WUO biedt een plek waar 
je de weg kan vinden in (bijna) alle  
beschikbare informatie op allerlei  
gebied. Heb je een vraag over bijvoor-
beeld mantelzorg? Of wat je aan ont- 
spanning kunt doen in Oost? Meer  
weten over opvoeden? Ga naar de 
website of stuur een mail. Liever per-
soonlijk contact zodat een vrijwilliger 
met je mee kan denken? Bel of kom 
langs bij de informatiebalie! Een af-
spraak maken is niet nodig.

WEGWIJS WORDEN 
Er is natuurlijk op internet veel te vinden, 
maar je moet dan wél de goede zoekter-
men gebruiken, anders wordt het zoeken 
naar een speld in een hooiberg. En niet 
iedereen is digitaal vaardig.
Daarom is een aantal bewoners bij elkaar 
gaan zitten om een oplossing te beden-
ken. Samen met de sociaal makelaar (ie-
mand die initiatieven in de wijk onder-
steunt vanuit welzijnsorganisatie Dock). 
Gesteund door het Wijkinformatiepunt 

Utrecht Oost (het WUO, zie kader voor 
meer informatie). 
Zo werd deze krant ‘geboren’.

KRANT
‘Wegwijs in Oost’  wil de mogelijkheden in 
de wijk laten zien. Door praktijkvoorbeel-
den, tips, interviews en verhalen. Met de 
bedoeling dat de artikelen duidelijk(er) ma-
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DE WEG VINDEN IN OOST? 

DE BAL ROLT VERDER
Zo’n gezellig samenzijn vraagt om een 
vervolg. Hoe zouden we dat kunnen 
doen? Niet alleen voor onszelf maar ook 
voor anderen? De jonge organisatoren 
willen weleens ‘ouwerwets’ Monopoly 
spelen, sjoelen, het vlooienspel – hoe ging 
dat ook al weer? – of ganzenborden. En-
kele ouderen wilden nu wel eens leren 
gamen, dat scheen zo heerlijk verslavend 
te zijn en ja, ook ik wilde dat wel eens 
meemaken. Een beetje verslaafd, wanneer 
waren we dat ook alweer? 

Buurtcentrum Sterrenzicht heeft een trouwe schare jonge bezoekers die 
er gezellig ‘chillen’. Ze hebben het zo naar hun zin dat ze besloten ‘iets te-
rug te doen voor de buurt’ waar zij zo graag komen. Het plan ontstond om 
ouderen uit te nodigen. Zij hadden immers na de oorlog het land en ‘dus 
ook deze buurt’ opgebouwd. Onze redacteur Dienke Bosscher was uitge-
nodigd en doet persoonlijk verslag.

ken wie wat doet, wat er allemaal kan en 
welke opties er zijn om prettig te leven en 
oud te worden in Oost. Een krant die mo-
gelijk is dankzij de steun van meerdere par-
tijen, maar met een onafhankelijke redac-
tie. We zijn heel benieuwd naar wat je van 
deze krant vindt. Wil je reageren? Kijk in het 
colofon (zie achterzijde) voor ons mail- of 
postadres.  R. Sijtsma (eindredacteur) 

COLUMN DIENKE BOSSCHER

WEGWIJS IN    

ST

“Hoezo?”, dacht ik. Mensen weten 
heus de weg wel te vinden en anders 
is er altijd nog internet. Totdat ik het 
verhaal hoorde van mijn nichtje dat 
al veel langer in Oost woont en nieu-
we kranen nodig had. Vanwege reu-
ma in de handen. Ze woont alleen 
en moet rondkomen van weinig 
geld. Wat te doen? Of neem die 
vriend van mijn dochter. Komt uit 
het buitenland, wil graag de taal le-
ren en in contact komen met buurt-
genoten. Geen idee of en waar dat 
allemaal mogelijk is in Oost. En dan 
is een krant best handig.

EEN BALLETJE OVERGOOIEN:
'JONG' ONTMOET 'OUD'

Ik had de eer uitgenodigd te zijn. Wel iets 
te veel eer, eerlijk gezegd, want ik herinner 
me van de tijd direct na de oorlog geen 
enkele opbouwactiviteit. Wel momenten 
van geluk, zoals het proeven van een cho-
colaatje dat niet meer op de bon was, of 
lopen op schoenen in plaats van kleppers 
met een stuk autoband om je voet... 
 
DE BAL OVERGOOIEN
In buurtcentrum Sterrenzicht maakten we 
tijdens een heerlijke lunch ‘doeltreffend’ 
kennis: we gooiden elkaar de bal toe en 
vertelden na het vangen iets over onszelf 
of ons verleden. Echt leuk om spelender-
wijs iets te horen over het leven van jon-
geren zoals Natan en Ebbe. En om iets 
kwijt te kunnen over jezelf.
Tijdens een wandeling na de maaltijd lie-
pen we gezamenlijk in Sterrenwijk en de 
Oosterspoorbaan. We passeerden de plek 
waar één van ons ooit woonde. Het huis-
je is inmiddels verdwenen, maar de ver-
halen over het leven in deze buurt niet! 
Daar luisterden we met veel plezier naar. 
Dat nog zoveel geschiedenis zichtbaar is 
op deze plek!

ELKAAR ONTMOETEN

	Al wandelend elkaar verhalen vertellen over de wijk.

DE ROUTE NAAR DE JUISTE INFORMATIE IN UTRECHT-OOST

WEGWIJS IN OOST

OOK MEEDOEN?
Wil je de volgende keer mee doen? 
Meld je vrijblijvend aan bij Karlijn van 
den Dungen (sociaal makelaar bij 
DOCK). Dat kan door te mailen:  
kvddungen@dock.nl of te bellen 
naar: 06-41563366. Zodra een nieu-
we datum bekend is, krijg je een  
uitnodiging. 
 

INFORMATIEBALIE
Maandag 14:30-16:30 in De Wilg
Dinsdag 09:30-10:30 in Podium Oost
Woensdag 14:30-16:30 in Podium Oost
Soms zijn er wijzigingen. Check daarom 
via de website of telefonisch actuele  
tijden en plaats 

WEBSITE  
www.wijkinformatiepuntutrecht.nl 
MAIL  
info@wijkinformatiepuntutrecht.nl 
TELEFOON 06-20932249  (alleen tijdens 
openingstijden van de informatiebalie)

	De informatiebalie van het WUO vind je op maandag in de kas van De Wilg



      

Eerste keren
 
Die eerste keer dat je stapjes zette, 
helemaal los van de hand die er altijd 
was. Zomaar ergens naar toe kunnen 
hollen, een hondje, een sloot. Zo  
gewoon geworden later, maar wat 
moet dat toen heerlijk zijn geweest. 
Helaas, we herinneren ons er niets 
meer van. 

Maar gelukkig, daarna kwamen er 
nog vele eerste keren. De eerste keer 
in een schoolbank zitten, want je was 
zes jaar geworden. De eerste keer de 
grens over en weten: nu ben ik in het 
buitenland, met een echt stempel in 
het paspoort van vader. Die eerste 
kus? Of misschien onlangs nog: de 
eerste keer dat er iemand voor je op-
stond in bus 8 (“Oei, ben ik al zo oud, 
dacht je misschien").

En de jongeren onder ons: welke  
eerste keren herinneren zij zich?  
Die eerste stapjes alleen, zonder 
moeders hand, herinneren ook zij 
zich niet meer. Maar daarna? De eer-
ste keer dat je je eigen smartphone  
in je handen hield. De eerste keer als 
backpacker landen in Bogota? En 
misschien ook die eerste kus?

En later die eerste keer dat je je reali-
seert dat je de moeder bent van een 
dochter die op eigen initiatief haar 
vlechten afknipt. “Het is toch zeker 
mijn haar”, roept ze. Is het al zo ver 
dat je dochter haar eigen weg gaat? 
Ja, niet alle eerste keren zijn fijn. Ook 
niet de eerste keer dat je met scha-
ken verliest van je zoontje, en je 
moet nog blij zijn ook. “Proficiat 
knul” zeggen, terwijl je zelf school-
kampioen was, ooit.

En jullie, lezers, krijgen vandaag  
voor de eerste keer deze ‘Wegwijs  
in Oost’ onder ogen. Ook van déze 
eerste keer kunnen wij ons afvragen: 
is het een goede ervaring of niet. Wij 
als redactie zijn benieuwd naar jullie 
reacties.

Heb je suggesties voor verbetering of  
aanvullingen? Welk onderdeel van deze 
krant moet absoluut blijven en wat kan 
best gemist worden? Laat het ons weten 
zodat we ook jouw ervaring mee kunnen 
nemen in de volgende Wegwijs in Oost. 

Mail je reactie naar:  
redactie@wegwijsinoost.nl 
of stuur een brief naar:  
Wegwijs in Oost p/a  
Oudwijkersdwarsstraat 148 
3581 LJ Utrecht

Wist je dat er diverse mogelijkheden zijn maaltijden te krijgen wanneer 
het niet lukt om hier zélf voor te zorgen bij (tijdelijke) ziekte of handicap? 
Jong en oud, ieder van ons kan hiermee te maken krijgen. 

ETEN KAN OOK ANDERS

Samen eten

ETEN IN OOST

Hieronder vind je een aantal mogelijkheden om samen te eten. 
LET OP: informeer altijd even van te voren, er kunnen afwijkende  
tijden gelden.

CONTACT? WAAR? WANNEER? WAT KOST HET? 

Wijkmaaltijd Van te voren opgeven bij Gery Gorter  
06-13633680

Wilhelminakerk Elke 3e dinsdag van de 
maand

€ 6,- 

Podium Oost via 030 2581994,  
info@podiumoostutrecht.nl

Podium Oost Elke 2e donderdag en 
elke 4e maandag van de 
maand.

€ 6,- / € 3,50 (U-pas)

Wereldkeuken 2 dagen van te voren reserveren:  
info@podiumoostutrecht.nl  
of even bellen naar 030 -2581994.

Podium Oost Elke 3e vrijdag van de 
maand

€ 12,- / 9,- (3 gangen 
inclusief film)

Diny’s diner Inloop vanaf 17.30 uur.  
Maximaal 15 personen: vol is vol

Buurthuis Sterrenzicht Elke dinsdag en 
zondag

€ 3,50

Schoolrestaurant Graag  
Gedaan (leerlingen Kranen-
burg praktijk-onderwijs)
Vooraf reserveren

030-2512492 of  
reserveren@schoolrestaurantgraaggedaan.nl

Kranenburg school Elke woensdag € 8,50

SAMENWERKEN IN OOST

Bewoners van een dorp of wijk die de handen ineen slaan en een samen-
werkingsverband oprichten: je hebt er vast weleens over gelezen. Bijvoor-
beeld voor een klussendienst of om vervoer te regelen op afgelegen plaat-
sen of voor mensen die niet mobiel zijn. Ook in Oost komt zo’n 
samenwerking: de wijkcoöperatie ‘Oost voor Elkaar’!

HULP NODIG 
Neem Peter, 45 jaar, op krukken na een 
lelijke val, kan geen boodschappen doen 
en er is niet elke dag iemand die voor hem 
kan koken. Werkende vrienden en buren, 
geen familie dichtbij. Bij ontslag uit het 
ziekenhuis is deze situatie niet besproken. 
Tóch even een confrontatie dan. 
Of neem de situatie van de tijdelijk bedle-
gerige Evelyn van 69, die een kleine hart- 
ingreep moest ondergaan. Ze mocht snel 
naar huis, maar kreeg een infectie. Haar 
man had dementie en woonde niet meer 
bij haar. Ook zij had niet zomaar hulp in 
de buurt. Wel kreeg ze éénmaal per week 
een schoonmaakster via de gemeente. 
Deze mocht gelukkig ook een boodschap 
doen en kocht voor een week eten in. Zij 
mocht echter géén maaltijden maken. Dat 
hoorde niet tot haar takenpakket. Ook de 
verpleegkundige mocht geen eten klaar-
maken. Daar zit je dan.

MAALTIJD AAN HUIS
Gelukkig bestaat er zoiets als maaltijdbe-
zorging aan huis. Je moet wel zelf de deur 
open kunnen doen of iemand regelen die 
dat voor je doet.  Het gaat alleen om war-
me maaltijden. 

OOST VOOR ELKAAR!

WIJKCOÖPERATIE 'OOST VOOR 
ELKAAR'
Zondag 26 mei was de aftrap in Podium 
Oost. Centrale vraag waar ongeveer vijftig 
wijkbewoners met elkaar over spraken: 
hoe kunnen we Oost nog zorgzamer en 
leuker maken? Aanleiding? De bijna vier-
honderd vragen die het Wijkinformatie-
punt Oost heeft ontvangen. Daaruit blijkt 
dat steeds meer bewoners op zoek zijn 
naar laagdrempelige ondersteuning. Te-
gelijkertijd blijken andere bewoners graag 

een handje te willen helpen. ‘Oost voor 
Elkaar’ wil daarom vraag en aanbod van 
bewoners verbinden.

WIL JE MEEDOEN?
De wijkcoöperatie wil diensten gaan bie-
den zoals hulp bij klussen, tuinieren, 
boodschappen doen en vervoer in de wijk. 
De bedoeling is deze diensten voor en 
door bewoners zelf te gaan doen. Daar 
zijn mensen voor nodig uit de wijk zelf.
Dus wil je medebewoners af en toe graag 

bij klusjes helpen? Of wil je meer weten 
over de opzet en de spelregels? Neem dan 
contact op via info@oostvoorelkaar.nl of 
bel naar 06-20932249. 

	Hoge opkomst bij aftrap  
 wijkcoörporatie  
 OOST VOOR ELKAAR

 
MAALTIJDSERVICE UTRECHT 
Vroeger kwamen vrijwilligers met 
tafeltje-dekje, dat wordt niet meer 
aangeboden. De chauffeur van 
Maaltijdservice Utrecht komt nu al 
jaren één, twee of drie keer per 
week, op een vaste tijd langs. Hij of 
zij kan even kijken hoe het met je 
gaat en je ook helpen bij bijvoor-
beeld een klein klusje. De maaltij-
den zijn gekookt, gekoeld en me-
teen verpakt zodat het lekker vers 
blijft. Kosten: €3,50 tot €4,60. Con-
tact: 030- 2361791; bron: U-Centraal

COLOFON
WEGWIJS IN OOST Wegwijs in Oost wordt 
2x per jaar meebezorgd met de Oostkrant.
Contact: redactie@wegwijsinoost.nl
Postadres Wegwijs in Oost: 
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht
Redactie: D. Bosscher, P. Douqué, R. Sijtsma 
(eindredactie), E. Hoppenbrouwers,  
M. Biesaart (tevens corrector)
Vormgeving: Studio Michelangela, Utrecht
Met dank aan: het Initiatievenfonds  
Gemeente Utrecht, WUO, de Oostkrant,  
Sociaal Makelaar K. van den Dungen
Fotografie: M. van Balen en Felix Janssens 
(artikel ‘Een balletje opgooien’)
Druk altijddrukwerk.nl

Op internet vind je verschillende organi-
saties (zoals Apetito en FreshMeal, maar 
er zijn er veel meer) die warme maaltijden 
bezorgen. Elke organisatie heeft weer ei-
gen mogelijkheden en voorwaarden. Hier 
noemen we alleen de welzijnsorganisatie 
‘U-Centraal Maaltijdservice’. Deze maal-
tijdservice is bedoeld voor inwoners van 
Utrecht die door ziekte, ouderdom of be-
perking niet zelf kunnen koken. 

	Samen eten en ook nog eens nieuwe mensen ontmoeten!

TIP! 

COLUMN Dienke Bosscher

OOST VOOR ELKAAR!
Heb je liever rechtstreeks contact? 
Kom dan naar de maandelijkse  
wijkborrel, elke laatste vrijdag van 
de maand. De eerste is 27 septem-
ber van 17.00 tot 19.00 uur in  
Podium Oost.


