
Het buurtboekje is een initiatief van ondernemersvereniging Puur Oost
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In het oosten van Utrecht vind je een ondernemers-
gebied dat zal verrassen. Maak kennis met Puur 
Oost waar mooie winkels, verschillende organisaties, 
creatieve en zelfstandige ondernemers en lekker 
eten en drinken bij elkaar komen. Een bonte 
verzameling van diverse ondernemers, organisaties 
en instellingen. Uiteraard is bijna alles online te 
vinden, maar mijn hart ging wel sneller kloppen toen 
ik hoorde dat ondernemersvereniging Puur Oost een 
eigen zoekgids ging maken.

Voor u ligt het buurtboek van Puur Oost; het 
informatieve, handzame én complete overzicht van 
alles wat u in uw eigen buurt kunt vinden. Zoals die 
ene ‘heel-speciale-speciaalzaak’, dat koffi etentje met 
de allerlekkerste appeltaart en de kapper die altijd 
‘een good hairday geeft’. Ook bladert u door ge-
zondheidsinstellingen, de verschillende verenigingen, 
maakt u kennis met de wijkagent, het wijkcentrum 
en de gemeente.

Het Puur Oost boek bundelt alle namen, adressen 
en contactgegevens die je bij de hand wilt en moet 
hebben. Oké; de pagina’s in deze gids zijn niet geel, 
maar het idee achter het Puur Oost boek is puur 
goud.
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Ondernemersvereniging 
Puur Oost

De Buurtconciërge

Wat doet Puur Oost 

Wonen en werken in een gezonde en veilige buurt. 
Dit is waar ondernemersvereniging Puur Oost zich 
sterk voor maakt. Wij zetten ons actief in voor de wijk 
Utrecht Oost. Onze leden zijn divers: van grote 
organisaties in de buurt zoals het Diakonessenhuis 
en de Hoogstaat, tot zelfstandige ondernemingen, 
zzp’ers, horeca en winkels in de wijk.

Een goed verzorgde en veilige omgeving schept een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en 
winkeliers. Wij proberen hier een rol in te spelen 
door goed op te letten en actie te ondernemen. 
Sociale cohesie is daarbij belangrijk; het helpt als 
ondernemers en bewoners elkaar tot op zekere 
hoogte kennen. Speciaal hiervoor hebben wij een 
buurtconciërge aangenomen. Deze zorgt voor een 
verbinding tussen ondernemers en bewoners in de 
wijk, signaleert vroegtijdig problemen en werkt actief 
aan een oplossing. 

We blijven steeds kijken waar verbeteringen mogelijk 
zijn, zoals bijvoorbeeld het verfraaien van de groen-

Wat doet de Buurtconciërge

Als Buurtconciërge houd ik al enkele jaren mijn 
ogen en oren open in Utrecht Oost. Door dagelijks 
in de buurt te zijn weet ik wat er leeft en probeer 
problemen snel op te lossen. Ik loop regelmatig bij 
ondernemers binnen, ik draag herkenbare kleding, ik 
ben goed bereikbaar via WhatsApp, mijn visitekaart-
je ligt bij winkels, de huisarts, het wijkbureau en ik 
rijd op mijn buurtconciërge-bakfi ets. 
Mensen vinden het hartstikke leuk; er is altijd ie-
mand om even een praatje mee te maken en als je 
last hebt van het verkeer, afval of overlast kun je ook 
je ei bij mij kwijt. Vaak wordt je probleem ook nog 
opgelost. 
Ik heb gemerkt dat ik snel kan schakelen met 
initiatieven om de buurt zowel op ruimtelijk, sociaal 
en economisch gebied echt te verbeteren. Projecten 
zet ik altijd op in samenwerking met betrokken 
organisaties. Dat werkt goed. Door fi nanciering 
vanuit het Ondernemersfonds Utrecht en het Initia-
tievenfonds is er heel veel mogelijk. Voorbeelden 
hiervan zijn onder andere het ophangen van de 
buurt-AED’s en de communicatie hierover, het 
organiseren van clean-ups en EHBO-trainingen en 
de Lichtjestocht rond kerst.

voorziening en verhogen van de kwaliteit van onder-
houd. Ook hebben we aandacht voor de gezondheid 
en veiligheid van bewoners en bezoekers. Dat laten 
de AED’s zien, die op ons initiatief nu hangen op 
diverse plekken in de buurt. 

We zien dat Utrecht Oost in een positieve spiraal zit, 
en wij willen deze lijn omhoog steeds nieuwe impul-
sen blijven geven. Niet alleen door dingen te verbe-
teren, maar ook door diverse projecten en leuke 
acties. In de donkere dagen rondom kerst hangt er 
kerstverlichting en organiseren we de Lichtjestocht. 
In de zomermaanden verlevendigen mooie hanging 
baskets de buurt, we houden buurtborrels, een 
etalagewedstrijd rondom Pasen en we hebben de 
grote Rietveldstoel in de wijk gekregen. 
Met deze bedrijvengids zetten we deze aanpak voort 
en hopen we de onderlinge samenhang in onze 
prachtige wijk verder te versterken.

Bestuur Puur Oost

Toen corona kwam ben ik gaan denken hoe ik 
ondernemers zou kunnen helpen. Dat begon met 
het zorgen voor een eindeloze voorraad maskers, 
handalcohol en handschoenen en het regelen van 
kosteloze juridische ondersteuning. Mijn laatste idee 
zijn de warmtebankjes door heel de wijk. Want door 
corona zullen we meer buiten zijn, en zit je op een 
terras lekker warm. Ideaal. Het mooiste van mijn 
werk is dat ik zo mensen echt kan helpen en verbin-
den vanuit vertrouwen en liefde voor elkaar. En dat 
maakt mij heel erg blij!

Sterre Hijlkema - Buurtconciërge
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Horeca

BaanNok

Basta Cosi

Borrelplank van Lucas

Brasserie van Ostade

BaanNok trakteert je op verse, authentieke Thaise gerechten. 
Alles is gemaakt volgens de recepten van moeder Nok en 
bereid met 100% halal producten.

Wanneer je bij houtovenpizzeria Basta Cosi binnenstapt 
proef je direct de sfeer van Italië. ‘Pizza solo Pizza’ is het 
devies. Op de menukaart staan max. 15 verschillende pizza’s, 
waardoor de pizza’s altijd van hoge kwaliteit en vers zijn.

Gun jij jouw gezelschap een mooie, uitgebreide borrel gepre-
senteerd op een unieke houten plank? Dat kan met De 
Borrelplank van Lucas! Online te bestellen in drie verschil-
lende maten (S, M & L) en gratis bezorgd in Utrecht.

In het hart van Oost ligt van Ostade: een gezellige brasserie 
waar je terecht kunt voor een koffi e, lunch, diner of gewoon 
een biertje. Laagdrempelig en altijd goed, net zoals de 
huiselijke taferelen op de schilderijen van A. van Ostade. 

Jan van Scorelstraat 28
06 58 97 98 50

bastacosi.nl

Frans Halsstraat 17
06 26 70 0143

borrelplankvanlucas.nl

Rubenslaan 65E
030 25 93 342

baannok.nl

Adriaen van Ostadelaan 65
030 73 71 252

vanostade.nl

Jan van Scorelstraat 27-31
030 25 14 572

Café Primus

Voor de liefhebbers! Sinds 1974 is café Primus gericht op 
speciaalbieren. Dat is puur genieten. Er zijn tien 
verschillende bieren van het vat en nog ongeveer 80 bieren 
van de fl es. Proost!
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Horeca

Cafetaria Jolide & Snackkoerier Bosboom

Cafetaria Royaal Cortina

Chris Lunch & Snacks

De Kwekerij

Domino's Pizza IBB

Jolide is een gezellig fastfood cafetaria waar je in een leuke 
ambiance een heerlijk frietje of snack komt eten. Je kunt het 
natuurlijk ook laten bezorgen. 

In Hapsalon Royaal Cortina kun je diverse broodjes en 
andere cafetaria snacks afhalen of bestellen en laten 
bezorgen. 

Chris heeft een uitgebreid aanbod van cafetaria snacks, 
hapjes en salades. Met elke dag een zelfgemaakt Grieks 
gerecht. Kom langs en strijk neer op het terras of in de 
gezellige lunchroom. Bestellen is ook mogelijk. 

Coffee, Bar, Food. De Kwekerij is een fi jne plek voor iedereen. 
Op het terras voel je de festivalvibes. De gerechten zijn 
werelds en met liefde en biologische producten gemaakt. 
De plek voor een ultieme zintuigelijke beleving.

Alle pizza’s worden direct na je bestelling vers gemaakt. Er 
komen geen vooraf geprepareerde ingrediënten aan te pas. 
Het deeg dat voor de bodem wordt gebruikt is 100% puur. 
De pizza wordt gebracht of je kunt zelf afhalen.

Bosboomstraat 22
030 288 35 33

jolide.nl

Adriaen van Ostadelaan 64
030 251 07 45

Jan van Scorelstraat 49
030 662 6197

chrislunchensnacks.nl

Burg.  Fockema Andreaelaan 13
030 200 6396

dekwekerijutrecht.nl

Ina Boudier-Bakkerhof 2
030 20 81 001

dominos.nl

Horeca

Il Forno pizza

InaCorner

Has Döner Kebab

Döner Kebab betekent letterlijk “draaiend vlees“.
Bij Has Döner Kebab eet je de beste Döner Kebab van 
Utrecht. Kom langs om dit authentieke Turkse gerecht zelf 
te proeven.

De echte Italiaanse bestsellers vind je hier. Pizza dus. Maar 
ook voor een authentieke pasta of salade kun je bij ons 
terecht. Via de website kun je online een bestelling doorge-
ven. 

Het team van ervaren koks en vrolijke bediening serveert 
authentiek Sumatraans eten, gemaakt van verse ingrediënten 
en bereid met traditionele Indonesische kruiden. Geniet van 
de echte Indonesische smaak in een modern jasje.

De lekkerste pizza’s en ijs, allebei volgens oud Italiaans 
recept bereid. Italia maakt gebruik van verse ingrediënten en 
raspt zelf de eigen kaas; je proeft vooral de liefde waarmee 
de producten gemaakt worden. 

Jan van Scorelstraat 62
030 25 45 775

pizzeriailforno.nl

Jan van Scorelstraat 161
030 25 12 602

inacorner.nl

Adriaen van Ostadelaan 14
030 25 44 111

casa-italia.nl

Prins Hendriklaan 6
06 38 90 64 68

ijssalonvorst.business.site

Ina Boudier-Bakkerlaan 76
030 - 25 42 550

hasdonerkebab-utrecht.nl

IJssalon & pizzeria Italia

Het lekkerste ijs van verse biologische boerenmelk en 
de beste grondstoffen vind je bij IJssalon Vorst. Laat je 
verrassen door de unieke smaken roomijs. Je kunt er ook 
terecht voor lactosevrije sorbets met heel veel vers fruit. 

IJssalon Vorst
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Horeca

LaLotta Pinsaria

MAMS coffee & more

Voor een bijzondere culinaire ervaring in een warme huiska-
mersfeer kun je bij Kaatje's terecht voor lunch en diner. Puur 
genieten van de Franse, Italiaanse en internationale keuken.

LaLotta gaat terug naar de oorspronkelijke ‘oer pizza’. 
Gezonde, verse en ambachtelijk bereide steenovenpizza’s van 
het beste pizzadeeg. Lager in calorieën en rijk aan voedings-
stoffen. Kom langs of bestel.

MAMS coffee & more heeft een eigen merk koffi e en thee 
assortiment, een eigen MAMS wijnlabel en alle taarten 
worden zelf gebakken. Een plek waar goede, lekkere en verse 
producten met liefde en aandacht worden geserveerd. 

Kom je in de winkel een broodje halen of heerlijke tapas? 
Bestel je catering voor een zakelijk event? Of laat je lekker je 
maaltijd thuisbezorgen? Dan weet je in ieder geval zeker: 
alles van Maria’s is helemaal bio en met liefde bereid.

Jan van Scorelstraat 21
030 74 38 648

lalottapizza.nl

Burg. Fockema Andreaeplein 1
0030 76 06 551
mamscoffee.com

Jan van Scorelstraat 15
030 63 78 979

marias.nl

Tolsteegsingel 34
030 27 15 571

muzehotelutrecht.com

Kaatje’s Restaurant

Maria's biologische eetwinkel 

Adriaen van Ostadelaan 67A
030 25 11 182

restaurantkaatje.com

In een prachtig monumentaal pand huist hotel MUZE. Het 
wordt gerund door de bijzondere familie Barendregt. Alle 
kamers zijn met zorg en origineel gestyled. Hier kom je 
volledig tot rust in het hart van onze bruisende stad.

Muze hotel Utrecht
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Parkcafé Utrecht

Noen

Pizza Beppe

Restaurant Klein Parijs

Dit is het derde café met heerlijk terras van de Utrechtse 
familie de Winter. Naast een heerlijk drankje zorgen zij ook 
voor een goed gevulde maag. Het menu? Vers, lekker en 
vooral niet te ingewikkeld.

Noen is de buurt. Een no-nonsense plek waar je mensen 
ontmoet. Elke dag open voor koffi e, thee, croissants, brood-
jes, tosti’s, homemade soep en nog meer lekkers. Neem 
plaats op ons terras. Take away of bezorgen kan ook.

Parkcafé is een gezellige huiskamer restaurant met uitzicht 
op het bruisende Wilhelminapark. Je bent in een ongedwon-
gen sfeer welkom voor ontbijt, lunch, borrel en diner maar 
ook voor een kop koffi e op het ruime terras. 

Beppe serveert pizza’s gemaakt volgens authentiek Napoli-
taans recept. Daarvoor is ze als eerste Nederlandse restau-
rant gehonoreerd door the Associazione Verace Pizza Napo-
letana. En dat moet je dus gewoon komen proeven.

Klein Parijs is een bourgondisch en sfeervol restaurant aan 
een gezellig plein. Een warme plek waar je geniet van een 
heerlijk diner onder het genot van een top glas wijn.

Jan van Scorelstraat 8
06 20 36 84 92

noen-utrecht.nl

Prins Hendriklaan 4
06 24 88 59 79

parkcafeutrecht.nl

Jan van Scorelstraat 33
030 20 03 799

pizzabeppe.nl

Bosboomstraat 24
030 633 9878

restaurantkleinparijs.nl

Nieuwe Dikke Dries Oost
Willem de Zwijgerstraat 31

030 25 11 878
dikkedries.nl

Horeca

Voor alle cafetaria snacks kun je terecht bij Snacksalon 
Abstede. Zonder poespas en altijd vriendelijk en vrolijk 
serveert Abstede heerlijke friet, ijs en meer. 

In Italië is de spaghetteria een plek waar lokale chefs niets 
anders doen dan het bereiden van verse pasta. Bij Spaghet-
teria is dit niet anders. In de eigen ambachtelijke keuken 
worden de verschillende soorten pasta’s gemaakt.

Notebomenlaan 1
030 73 70 689

snacksalon-abstede.nl

Adriaen van Ostadelaan 22
06 86 41 19 46

spaghetteria.com

Rosamundas

Snacksalon Abstede

De gerechten laten zich omschrijven als kleurrijk en krachtig, 
culinaire kitsch met altijd ergens een verrassing, uit alle 
windstreken en toch huiselijk, gemaakt met gevoel en steeds 
feestelijk. Een verrijking voor elk evenement of feest(je).

Abstederdijk 152-A
rosamundas.nl

Spaghetteria
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Horeca

Restaurant Wilhelminapark ligt op een unieke plek: een oase 
van rust midden in een levendig stukje natuur. En net als de 
plek is ook het eten en drinken van ongekende schoonheid. 
Laat je verrassen en omringen door pure klasse. 

Wilhelminapark 65
030 25 10 693

wilhelminapark.nl

Wilheminapark Restaurant

Bot wijn & koffi e

Bakkerij Neplenbroek

District Brood & Koffi e

De smaak van Max

Henri Bloem

Een ambachtelijke bakkerij met aan het roer de tweeling 
Marchel en Ron Neplenbroek. In de winkel is het genieten 
van verse bonenkoffi e en ruiken, proeven en voelen aan de 
producten die dagelijks met grote zorg worden gebakken.

Mensen komen met veel plezier bij Bot. Voor de speciale 
service, altijd vriendelijke ontvangst en expertise op gebied 
van wijn, espressomachines (ook zakelijk) en koffi e. En er 
staat altijd een vers kopje koffi e voor je klaar!

Laat je verrassen door de pure smaak van de producten van 
Max. De kazen zijn altijd net even anders dan je gewend bent 
en de homemade jams zijn gemaakt van tweedekans fruit. 
Kom proeven en ontdek zelf de smaak van Max.

Als echte buurtbakker is District elke dag open voor vers 
brood, patisserie en lekkere koffi e. De croissants, worsten-
broodjes, kaneelknopen moet je geproefd hebben. Lekker 
voor thuis, to go of op ons terras met mooi weer. 

Dit wijnhuis is goed thuis in de klassieke Franse wijngebieden 
maar ook Italië, Spanje en Portugal en de Duitse en Oosten-
rijkse wijnen zijn ruim vertegenwoordigd. Ook voor de lief-
hebbers van nieuwe wereldwijnen valt er genoeg te genieten. 

Ina Boudier-Bakkerlaan 66
030 25 41 541
neplenbroek.nl

Adriaen van Ostadelaan 15
030 24 00 461
botwijnkoffi e.nl

Adriaen van Ostadelaan 61
06 19 99 95 00

desmaakvanmax.nl

Jan van Scorelstraat 1
030 63 32 963

district-utrecht.nl

Adriaen van Ostadelaan 12
030 23 31 142

henribloem.nl

Eten & Drinken
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Olijfje

Supermarkt Jumbo

Supermarkt Plus

Hier vind je eerlijke ciders, gemaakt door kleinschalige 
ciderproducenten met een hele grote passie voor hun pro-
ducten. De ciders worden op traditionele wijze geproduceerd 
en zijn zogenaamde real ciders. Proef het zelf.

Iedereen kent Olijfje en Olijfje kent iedereen. In deze delica-
tessenzaak klopt het hart voor de buurt en de beste produc-
ten. Dagelijks geopend voor brood, olijven, tapenades, groen-
ten, fruit en meer. Proeven mag altijd!

Jumbo staat voor 100% tevredenheid: de beste service, het 
grootste assortiment én de laagste prijs. De altijd vriendelijke 
medewerkers staan graag voor je klaar. Ontdek zelf de 
lekkere, verse en gezonde producten.

PLUS is een coöperatie van trotse supermarktondernemers. 
Ons doel is een duurzame bedrijfsvoering waarbij de klant 
centraal staat en de focus ligt op goed eten, voor iedereen 
elke dag. 

Vossegatselaan 31
06 22 12 99 93

hetciderhuis.nl

Jan van Scorelstraat 81
030 25 44 811
olijfjeutrecht.nl

Ina Boudier-Bakkerlaan 64
030 25 24 160

jumbo.com

Adriaen van Ostadelaan 40
030 60 86 160

plus.nl

Eten & Drinken

Het Ciderhuis
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Atria Makelaardij

Grifhorst Makelaardij Exclusief

Paul Dijkstra Makelaars

H.C.A.

Rosenberg Van Leusden Makelaars

De werkwijze van Atria is kwalitatief en integer. Het kenmerkt 
zich door kleinschaligheid waardoor er korte lijnen zijn, er 
aandacht en betrokkenheid is en we snel kunnen handelen 
als het moet. Atria kent haar klanten en zij kennen Atria.

Grifhorst richt zich op hoogwaardig wonen. Zij kennen deze 
wereld als geen ander. Grifhorst is actief in en rondom het 
centrum, het Wilhelminapark (Utrecht Oost), de Zeehelden-
buurt, Vogelenbuurt, Tuindorp en (Buiten) Wittevrouwen. 

Een droomhuis is voor iedereen anders. Paul Dijkstra helpt 
met kennis en passie om de juiste keuzes te maken. Deze 
makelaar richt zich op Utrecht en omgeving en is gespeciali-
seerd in wonen in Oost, aan De Gracht en De Vecht.

Live like a local. H.C.A is verhuurder van appartementen in 
de binnenstad van Utrecht: voor een kort of langer verblijf. 
Zij faciliteren ook bij aanhuur en beheer. H.C.A. wil de klant 
graag helemaal ontzorgen, no hassle.

Met 2 vestigingen in Utrecht is Rosenberg Van Leusden thuis 
in verkoop- én aankoopbegeleiding in Utrecht Oost, waar wij 
ons onderscheiden door een sublieme service. 
Omdat jouw huis het waard is, én jij ook.

Jan van Scorelstraat 74
030 23 40 434

atriamakelaardij.nl

Adriaen van Ostadelaan 19
030 74 00 100

grifhorst.nl

Adriaen van Ostadelaan 16
030 28 95 530

leefengeniet.nl

Adriaen van Ostadelaan 33-35
030 30 36 612

nohassle.nl

Prins Hendriklaan 44
030 21 00 401

RVLmakelaars.nl

Vastgoed & Makelaars

Sleeping Beauties

Spring Real Estate

WVO Makelaars

Spring Real Estate is een top-10 speler op de commerciële 
vastgoedmarkt met kantoren in Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in aanhuur/
aankoop en verhuur/verkoop van kantoren en bedrijfsruimten. 

Al meer dan 75 jaar verkoopt WVO huizen in Utrecht, Zeist 
en Bilthoven. Deze makelaars beschikken dus over veel lokale 
kennis van de woningmarkt en staan voor vakkundigheid, 
enthousiasme en houden van goed en persoonlijk contact.

Elk gebouw is ooit iemands trots geweest. Er zijn verhalen 
ingedommeld en onder het stof verstopt. Deze gebouwen 
wachten tot iemand gelooft in de slapende schoonheid 
ervan en nieuwe verhalen geboren laat worden.

Rembrandtkade 36
030 727 12 70

springrealestate.com

Jan van Scorelstraat 30
030 25 42 209

wvo.nl

Adriaen van Ostadelaan 33-35
030 23 04 730
unrealestates.nl

Vastgoed & Makelaars
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Het Rietveld Schröderhuis 
Ontworpen in 1924. Bewoond tot 1985.
Architectonisch hoogtepunt van 
De Stijl en icoon in de stad Utrecht.

Prins Hendriklaan 50
Het Rietveld Schröderhuis is open van dinsdag t/m 
zondag tussen 10:00 en 15:00 uur. Je kunt het huis 
alleen bezoeken via de speciale rondleiding, met 
een vooraf geboekt ticket.
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Anneke Kapteyn

Bloemboutique Nicole

CultureRoad

De Roode Loper

Anneke Kapteyn is een begrip in Oost. Deze mooie, kleurige 
en duurzame bloemenwinkel heeft een breed assortiment 
verse bloemen en accessoires van hoge kwaliteit. Bestellen 
kan ook snel en eenvoudig in de webshop.

Nicole zorgt voor een bloemrijke beleving voor thuis in een 
vaas of een bloemrijke boodschap voor anderen. Kom langs 
en bekijk het kleurrijke assortiment bloemen, planten en 
bijpassende accessoires.

Dit reisbureau organiseert reizen naar unieke, vaak moeilijk 
bereisbare bestemmingen. Een greep uit het aanbod: Noord-
Korea, Pakistan, Irak, Jemen, Turkmenistan, Afghanistan, 
Angola, Tsjernobyl, Saoedi-Arabië en meer. 

Deze kledingreparatiezaak bestaat al vanaf 1983. Er is dan 
ook geen enkel kledingstuk waar ze geen raad mee weten. 
Spoedreparaties zijn binnen 24 uur klaar en kleine spoed-
reparaties zelfs binnen twee uur gedaan. 

Sinds 1999 staat familiebedrijf De Roode Loper op 
een vooraanstaande positie in de wereld van traplopers. 
Veelzijdige collecties, maatwerk, betrokken advies, het 
ambachtelijk plaatsen van lopers, dat is waar wij trots op zijn.

Winkels & Ondernemers

Adriaen van Ostadelaan 59
030 25 10 168

bloemenboutiquenicole.nl

Jan van Scorelstraat 12
030 25 10 688

annekekapteyn.com

Paulus Potterstraat 15
06 49 59 96 98

cultureroad.nl

Adriaen van Ostadelaan 91
030 25 93 927

degoudenschaar-utrecht.nl

Jan van Scorelstraat 61
030 307 44 18
deroodeloper.nl

De gouden schaar

De Zilveren Hamer

Fietsenwinkel Tieleman

Goud Inkoop Utrecht

Hip Oost

House of specialsports

De Zilveren Hamer is een schoenreparatie bedrijf met aan-
vullende producten en diensten zoals sleutels, schoonmaak-
producten, lampen en batterijen, stomerijdepot, slijpservice, 
UPS access point en meer.

Tieleman is een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring 
in de rijwielbranche. Kom langs voor een nieuwe of tweede-
hands fi ets of voor een reparatie. Je wordt altijd met aan-
dacht geholpen.

Goud verkopen? Kies voor de hoogste goudprijs en ontvang 
zonder omwegen of wachttijden direct contact geld van een 
erkende inkoper en gediplomeerd taxateur van goede naam.

In deze kadowinkel vind je kado's voor jong en oud. Alles 
wordt leuk verpakt, zodat je er direct mee naar een feestje 
kunt. Kom langs in onze winkel of bestel (een deel van de 
winkelcollectie) via de online shop.

De winkel biedt een breed en diep assortiment voor speciale 
sporten. Zo vind je er alle benodigdheden voor darts. En kun 
je terecht voor een ruim assortiment voor keusporten als 
biljart en pool maar ook voor sportprijzen en vaantjes..

Winkels & Ondernemers

Jan van Scorelstraat 144
030 25 14 215

zilverenhamer.nl

Adriaen van Ostadelaan 37
030 25 10 682

tielemanfi etsen.nl

Rubenslaan 67-E
030 29 01 510

goudinkooputrecht.nl

Adriaen van Ostadelaan 63
06 41 51 44 59

hip-oost.nl

Adriaen van Ostadelaan 39
030 25 16 210

houseofspecialsports.nl
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Reset Records

Primera

Trekpleister

Van Scorel tweewielers

Gestructureerde en intensieve huiswerkbegeleiding voor 
leerlingen van het vmbo, havo en vwo in een rustige omge-
ving onder leiding van een ervaren docent. Samen op weg 
naar een diploma met betere cijfers en meer studieplezier.

In deze winkel vind je wenskaarten, postzegels, tijdschriften, 
boeken, dagbladen, tabak, Staatsloterij, Lotto, beltegoed, 
cadeaukaarten, tickets, kantoorartikelen en cartridges. 
Je wordt altijd persoonlijk en vrolijk geholpen.

Deze platenzaak beschikt over een zeer brede en uitgebreide 
collectie vintage vinyl lp’s en singles uit de jaren ‘50 tot ‘90 in 
vrijwel alle genres waaronder pop, rock, blues, disco, country, 
beat, rock-'n-roll, chanson, cabaret en klassiek.

Bij Trekpleister is veel voordeel te behalen door acties, aan-
biedingen, vaste lage prijzen en een grote variatie aan health 
& beautyartikelen en branchevreemde producten. De altijd 
vriendelijk medewerkers staan klaar met deskundig advies.

Dé winkel waar kwaliteit en een snelle service de hoogste 
prioriteit heeft. Van Scorel Tweewielers is de fi etsenwinkel 
waar je terecht kunt voor al je fi ets gerelateerde vragen of 
problemen. 

Winkels & Ondernemers

Rubenslaan 127
030 25 19 353

huiswerkklas-utrecht.nl

Ina Boudier-Bakkerhof 4
030 27 10 531

primera.nl/primera-boudierhof

Prins Hendriklaan 16
06 21 37 50 39

resetrecords.nl

Adriaen van Ostadelaan 18
0341 25 54 63

trekpleister.nl

Jan van Scorelstraat 39
030 78 55 477

vanscoreltweewielers.nl

Huiswerkklas Utrecht
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Zeilvakantiesite

Winkelcentrum IBB Hof

Zeeman houdt het eenvoudig. Goede kwaliteit basics en 
textiel voor de laagste prijs. We maken alles van goede 
materialen. En in grote aantallen. Bij fabrieken die we goed 
kennen. Zo weten we zeker dat alles verantwoord gemaakt is.

Het kiezen en vinden van het juiste schip voor je zeilvakantie 
valt niet mee in de wirwar van aanbiedingen. Daarom heeft 
Zeilvakantie een selectie gemaakt van de beste schepen 
voor een onvergetelijke vakantie.

Winkels & Ondernemers

Ina Boudier-Bakkerhof 68
088 00 70 681

zeeman.com

Ina Boudier-Bakkerlaan 2c
info@ibbhof.nl

ibbhof.nl

Abstederdijk 140 D
030 89 00 639

zeilvakantiesite.nl

Zeeman

Het IBB Hof is centraal gelegen aan de oostkant van Utrecht aan de 
Ina Boudier-Bakkerlaan, met grote diversiteit aan winkels is dit hét 
centrum voor de dagelijkse boodschappen. Het centrum is 
uitstekend bereikbaar en je kunt er alle dagen kort gratis parkeren. 
De volgende winkeliers heten je van harte welkom: 

• Bakkerij Neplenbroek
• CKL Bike
• De Kaas Baron
• Domino’s Pizza
• Döner Has kebab
• Eliza Taylor service

• Jumbo supermarkt
• Kruidvat
• Primera
• Sweet Green
• Una Mas
• Zeeman

BeautyFabrique

Blitzz Hairsyling

In2hair-utrecht

Jeanette Hessels

Kapper Des Amis

Wanneer je op zoek bent naar een schoonheids & nagelsa-
lon waar je geheel tot rust kunt komen, dan ben je bij de 
BeautyFabrique aan het juiste adres. Wij ontvangen je graag 
in onze gezellige salon.

Bij Blitzz Hairstyling zijn schoonheid en gezondheid in even-
wicht. Je kunt terecht voor advies over de nieuwste trends 
op het gebied van haar, gelnagels en make-up. Altijd met 
gebruik van een innovatieve lijn kwalitatieve producten.

Goed knippen en mooi kleuren moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Dat vindt In2hair. In deze kapsalon kun je in 
bepaalde actieperiodes dan ook betalen met je U-pas 
tegoed. 

Jeannette Hessels is cosmetisch arts KNMG met ruime 
ervaring in cosmetische behandelingen. Desgewenst geeft 
zij ook advies over voeding, leefstijl en hormonale balans. 

Bij Des Amis heeft persoonlijke aandacht, service en profes-
sioneel advies alles met elkaar te maken. Samen zorgen ze 
voor een geweldige ervaring, uitgevoerd door specialisten op 
het gebied van haarverzorging.

Beauty

Adriaen van Ostadelaan 45
030 21 44 455

beautyfabrique.nl

Adriaen van Ostadelaan 23
030 25 40 057

hairstyling-blitzz.nl

Rubenslaan 89
06 44 62 26 27

in2hair-utrecht.business.site

Jan van Scorelstraat 51
06 48 09 09 57

jeannettehessels.nl

Jan van Scorelstraat 19
030 78 58 043

chezamis.nl
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Lacquester HQ

Masters in Hair

Pedicurepraktijk Monique

De webshop van Lacquester wordt vanuit Utrecht Oost 
bestierd. Je kunt er terecht voor bijzondere, kleurige en 
eigentijdse nagellak en andere nagelproducten.

Met meer dan 50 jaar ervaring in het snijden van haar. Kom 
heerlijk tot rust in een van de massagestoelen en laat je haar 
verwennen van de wortel tot in de punten.

Keep Your Eyes On The Stars ... And Your Feet On The 
Ground. Voor vakkundige en professionele voetverzorging 
ben je bij Monique zeker aan het goede adres.

Beauty

Pieter Saenredamstraat 46
06 40 38 43 05

lacquester.com

Adriaen van Ostadelaan 6A
030 21 02 666
mastersinhair.nl

Notebomenlaan 354
030 25 44 508

Kapper Ikke

Ikke is een gezellige dames-, heren- én kinderkapper. Je 
vindt de kapsalon in de oude werkplaats van de beroemde 
ontwerper Gerrit Rietveld op de Adriaen van Ostadelaan.

Adriaen van Ostadelaan 93
030 25 22 353
kapsalonikke.nl

Take Care Thai Wellness

Zen Zon Zee

De Thaise traditionele wellness massage (ook wel drukpunt-
massage genoemd) revitaliseert en werkt verfrissend. Kom 
langs en ervaar een diepe ontspanning. Je voelt de geblok-
keerde energie weer terugstromen.

Bij Zen Zon Zee vind je een moment van ontspanning en 
rust binnen het drukke leven in de stad. Kom voor de spa, 
wellness, zonnen, sauna, yoga en nog veel meer. De wellness-
faciliteiten zijn allemaal in volledige privacy te bezoeken.

Beauty

Adriaen van Ostadelaan 17
06 38 70 65 88

takecare-thaisewellness.nl

Adriaen van Ostadelaan 43
06 51 19 74 55

zenzonzee.nl

Salon Diez

Deze salon biedt naast haarverzorging ook tal van andere 
services zoals threading (epileren met touw) voor een glad 
gezicht of om je wenkbrauwen perfect in model te brengen. 
Je kunt vertrouwen op de hoogwaardige service en kwaliteit.

Abstederdijk 14
06 12 30 06 76

salondiez.nl
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Krommerijnpark

IBB-hof

Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om initiatieven en investeringen 

binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale onderne-

mers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigings-

kwaliteit van Utrecht. Ook binnen het trekkingsgebied (42) van Puur Oost

versterkt dit de economische structuur en zorgt voor betrokken ondernemers 

en geeft de ondernemersvereniging meer 

verantwoordelijkheid in het eigen 

trekkingsgebied. Ook dit buurtboek is 

mede gefinancieerd door het 

Ondernemersfonds Utrecht.

Ondernemersfonds Utrecht

Trekkingsgebied 42
ondernemersfondsutrecht.nl
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Diakonessenhuis

De Hoogstraat Revalidatie

Voor generaties mensen uit Utrecht is het Diakonessenhuis al meer dan 175 jaar een vertrouwde plek. 
Je kunt er snel en eenvoudig terecht voor bijna alle soorten zorg. Goed en volgens de laatste kennis en 
inzichten.  
Het Diakonessenhuis is altijd dichtbij. Je voelt de gastvrijheid, betrokkenheid en aandacht. In dit ziekenhuis 
ben je niet alleen patiënt, je bent in de eerste plaats mens. Je krijgt heldere en eerlijke informatie over 
behandelmogelijkheden. Zodat je samen met je arts kunt kiezen voor de aanpak die het best bij jouw 
situatie past. Je kunt altijd rekenen op moderne en innovatieve voorzieningen en vindt er alle vormen van 
zorg.

Het Diakonessenhuis werkt samen met huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en het UMC Utrecht. 
Zo krijg je als patiënt de beste zorg altijd dichtbij. Thuis of dichtbij je huis als het kan, in het ziekenhuis als 
het moet. 

De Hoogstraat is een medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Revalidanten worden geholpen bij de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte, zodat zij hun 
beperkingen overwinnen en weer naar hun volle vermogen mee kunnen doen in de maatschappij. 
Met intensieve behandeling, advies en technische aanpassingen op maat. De Hoogstraat draagt met 
voortdurend onderzoek en innovatie bij aan verbetering van de behandeling.

Bij De Hoogstraat kun je sporten met een handicap of een beperking. De therapeuten en professionals 
geven begeleiding bij fi tness en verschillende andere groepssporten. Woon je in Utrecht of directe 
omgeving? Ook zonder (lichamelijke) beperking kun je gebruikmaken van deze sportfaciliteiten.

Bosboomstraat 1   088 250 5000   diakonessenhuis.nl

Rembrandtkade 10   030 256 1211   dehoogstraat.nl
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Gezondheidshuis

De Wilg

In het Gezondheidshuis vind je alle zorg onder één dak. Door samen te werken verbeteren en bewaken 
we de gezondheid van al onze patiënten. Het Gezondheidshuis staat midden in de wijk, naast het 
Diakonessenhuis. Je vindt er een apotheek, huisartsenpraktijk, dialysecentrum en Saltro. En ook fysiotherapie, 
ergotherapie, podotherapie, het haarcentrum een verloskundige praktijk en een eerstelijns psycholoog en 
seksuoloog.

Voordat onze bedrijven verhuisden naar het Gezondheidshuis waren ze al actief in Utrecht. De meeste zelfs 
in Utrecht Oost. We zijn dus allemaal goed bekend met de wijk en hebben een breed netwerk en veel 
ervaring in de gezondheidszorg in de stad Utrecht. Zo kunnen we optimale zorg leveren. 

We zijn de buren van het Diakonessenhuis en werken samen met hun specialisten wanneer dat nodig is. 
Op die manier bieden we complete zorg in de wijk waar je woont. Midden in de stad, dichtbij.

De Wilg ondersteunt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking in het (weer) actief 
meedoen in de maatschappij. Door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven 
van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 

De beperking is voor ons niet van belang, de Wilg kijkt naar je interesses. En De Wilg houdt van 
ondernemen. Er worden allerlei activiteiten voor en met de buurt georganiseerd. Op het plein ligt een 
Jeu-de-Boules baan voor de deelnemers en buurtgenoten. De Wilg is omringd door een heerlijke tuin. 
Genoeg bijzondere plekken om elkaar te ontmoeten. 

Bosboomstraat 1G   030 234 1010   gezondheidshuisutrecht.nl

Mecklenburglaan 3-5   030 251 36 72   dewilg.nl
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Alphega Apotheek van Keule

Dianet

Fysiotherapie Utrecht Oost

De Ergo experts

Van Keule adviseert over en levert geneesmiddelen op 
recept. Het biedt zelfzorgmiddelen voor de behandeling van 
kleine kwalen. Als je niet in staat bent medicatie te komen 
halen dan bezorgt van Keule deze kosteloos aan huis.

De patiënt staat bij Dianet centraal. Met 350 professionals op 
diverse gebieden adviseren en behandelen zij nierpatiënten 
op het centrum en thuis Ze werken aan de beste zorgverle-
ning en ontwikkelen nieuwe behandelvormen.

Vanuit Fysiotherapie Utrecht Oost krijg je de beste zorg door 
expertise met een helder verhaal. Al meer dan 50 jaar de 
partner voor iedereen met problemen bij bewegen. Alles om 
je beter te maken heeft deze praktijk in huis.

Ergo experts is een eerstelijns praktijk voor hand- en ergo-
therapie. Voor alle letsels en aandoeningen aan de arm, pols 
en de hand. Je probleem wordt behandeld door gespeciali-
seerde en zeer ervaren (hand-)therapeuten.

Gezondheidshuis

 Bosboomstraat 1G
030 25 12 421

apotheekvankeule.nl

 Bosboomstraat 1G
030 88 08 888

dianet.nl

 Bosboomstraat 1G
030 23 41 010
fysiopraktijk.nl

 Bosboomstraat 1G
085 50 05 005

de-ergo-experts.nl

Haarcentrum Ugeka

Deze salon maakt volgens de laatste trends elk haarwerk op 
maat. Daarin werken zij vooral met Europees haar en be-
schikken over een grote collectie haarwerken op voorraad van 
zowel synthetisch als echt haar of een mix daarvan. 

Bosboomstraat 1G
030 25 13 599

ugeka.nl

 Bosboomstraat 1G
030 25 22 723

podotherapie-utrecht.nl

Podotherapie Utrecht

Wist je dat iemand in zijn leven twee keer de wereld rond-
loopt? Je voeten zijn de basis waarop je staat, loopt en leeft. 
Heb je last van voeten, knieën of rug? Podotherapie Utrecht 
helpt je graag en kundig van je klachten af.   

Gezondheidshuis
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Psycholoog Bosboom

Saltro

Seksuologie praktijk Astrid Kremers

Verloskundigenpraktijk Westerkade

In de praktijk op de eerste verdieping van het Gezondheids-
huis kun je terecht voor de eerstelijnsbehandeling van psy-
chische klachten. De praktijk richt zich op het verlenen van 
zorg dicht bij huis.

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum. Je kunt 
er terecht voor een bloed- of functieonderzoek, ECG’s, echo's 
en longfunctiemetingen. Daarnaast begeleidt Saltro trombo-
sedienstcliënten bij het gebruik van antistollingsmedicatie. 

Astrid Kremers is werkzaam vanuit haar sfeervolle praktijk in 
het Gezondheidshuis. Astrid geeft seksuologische hulpverle-
ning aan jong en oud en deelt haar kennis met liefde en 
passie via onderwijs, media en haar boek.

In deze praktijk krijg je deskundige begeleiding, rust en 
enthousiaste verloskundigen die met liefde hun vak uitoefe-
nen. Naast alle medische zaken van de zwangerschap is er 
ook aandacht voor de emotionele kant en de rol van je 
partner. 

Gezondheidshuis

Bosboomstraat 1G
030 23 34 967

verloskundigenwesterkade.nl

Bosboomstraat 1G
06 10 79 70 61

sexuoloog.nl

Bosboomstraat 1G
030 236 11 36

saltro.nl

Bosboomstraat 1G
06 45 50 95 36

psycholoogbosboom.nl

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat

Vier praktijken onder één dak, dat is huisartsenpraktijk 
Bosboomstraat. Het enthousiaste team van huisartsen, 
praktijkondersteuners, doktersassistenten en diëtisten staat 
klaar in het Gezondheidshuis voor iedereen die zorg nodig heeft.

 Bosboomstraat 1G
030 87 03 610

huisartsenpraktijkbosboomstraat.nl
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Gezondheidszorg

Alpha Fysiotherapie 

Careyn Swellengrebel

Dentavo Mondzorg & Tandprothetiek

Diëtisten Midden Nederland

Alpha Fysiotherapie biedt een breed scala aan de nieuwste 
therapieën en behandelingen. Het team specialisten werkt 
voortdurend aan het verbeteren van deskundigheid en 
vakkennis. De vestiging Oost is gespecialiseerd in revalidatie.

In verpleeghuis Swellengrebel kunnen (tijdelijke) bewoners 
met uiteenlopende zorgbehoeftes prettig wonen en leven in 
appartementen. Careyn Swellengrebel biedt zowel verpleeg-
huiszorg als dagverzorging, alles zoveel mogelijk op maat. 

Voor het enthousiaste en deskundige team specialisten van 
Dentavo staat persoonlijke aandacht en een prettige sfeer 
voorop. Dentavo zorgt voor bestaande én nieuwe gebitspro-
theses en geven daarin de best mogelijke mondzorg. 

Ina Boudier-Bakkerlaan 115
030 76 04 875

alphafysiotherapie.nl

Burg. Fockema Andreaelaan 100
030 25 88 511

careyn.nl/swellengrebel

Adriaen van Ostadelaan 47
030 30 78 700

dentavo.nl

Bosboomstraat 1G
06 15 17 38 30

dietistenmn.nl

Jan van Scorelstraat 68
030 82 00 986

focusverloskundigcentrum.nl

Focus verloskundig centrum

Een betrokken praktijk waar je, ook zonder medische reden, 
terecht kunt voor dieet- en voedingsadvies op maat. 
De diëtisten werken vanuit verschillende locaties in Oost. 
Lukt het niet om langs te komen, dan komen ze bij je thuis.

Dit centrum is een samenwerkingsverband van zes verlos-
kundigenpraktijken. Je kunt tijdens de zwangerschap terecht 
voor echo’s op eigen verzoek of verwijzing. Daarbij wordt de 
nieuwste apparatuur voor de ultieme echobeleving gebruikt.

Gezondheidszorg

Fysio 030

Het huis voor psychotherapie

Voor fysiotherapie, manuele therapie en dry needling kun je 
bij Fysio 30 terecht. Kwaliteit en aandacht staan centraal. Bij 
klachten kun je snel worden gezien. Samen kijken we naar de 
beste behandelstrategie.

Een kleinschalige maatschap van psychotherapeuten waar 
kwaliteit, goede samenwerking en zorg centraal staan. Waar 
je kunt vertrouwen op ervaring en een cultuur van respect. 
Een plek waar cliënten en professionals zich thuis voelen.

Rembrandtkade 50
030 74 33 225

fysio030.com

Rembrandtkade 36
hethuisvoorpsychotherapie.nl

Frans Halsstraat 1a
030 21 29 300

leonieseebregts.nl

Koningslaan 92
030 23 43 411
tandartscals.nl

Praktijk MSK-geneeskunde Utrecht

Pijnvrij bewegen? Dat kan. Deze prachtig gelegen praktijk is 
gespecialiseerd in klachten van het bewegingsapparaat. De 
behandeling is gericht op de onderliggende oorzaak van 
pijnklachten en/of bewegingsbeperkingen.

Praktijk voor algemene tandheelkunde. Kleinschalig en met 
aandacht voor de cliënt. In de praktijk werkt een klein team 
met hetzelfde motto aan mondgezondheid: op naar een 
leven lang behoud van een gezond en sterk gebit.

Tandartspraktijk Ben Cals

Laura Jong

Via massagetherapie of EMDR spreken we je zelfhelend 
vermogen aan en kunnen de oorzaken van je klachten van 
binnenuit worden opgelost. Dat geeft ruimte, inzicht en 
vreugde.

Pieter Saenredamstraat 44-bis
06 15 45 79 85

lauradejong.nl
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Gezondheidszorg

In deze praktijk voor kaakchirurgie kun je terecht voor de 
meest voorkomende behandelingen zoals het verwijderen 
van verstandskiezen, implantologie, apexresectie en tand-
vleeschirurgie. De praktijk heeft korte wachttijden.

Jan van Scorelstraat 150
030 25 18 517

kaakchirurg.com

Wikkeling Kaakchirurgie

Homeruslaan 66
030 251 3007

utrechtoostgezond.nl

Utrecht Oost Gezond

Is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in 
Utrecht Oost. Geworteld in de buurt gaat hier kwaliteit boven 
kwantiteit. Samen met de patiënt verbeteren zij diens 
gezondheid en zelfredzaamheid. 

Dierenarts

Deze betrokken en kundige dierenartsen hebben elk hun 
eigen specialiteiten. Alle assistentes zijn gediplomeerd 
paraveterinair. Zo staat Evi dierenartsen garant voor hoog-
waardige zorg voor alle huisdieren.

Adriaen van Ostadelaan 44
030 22 50 707

evidierenartsen.nl

Evi dierenartsen Vossegat
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Maatschappelijke & 
Culturele organisaties

Bureau Leef-Tijd | senioren-coaching

Buurtcentrum Sterrenzicht

Buurtteam Utrecht

BuurtBuik Utrecht Oost

In de derde en vierde levensfase (60/80 en daarna) komen 
er veel veranderingen op je pad. Middels individuele 
gesprekken zoek je naar eigen oplossingen, antwoorden op 
levensvragen, een betekenisvol leven in een nieuwe fase.

BuurtBuik haalt overtollig voedsel op bij lokale ondernemers 
en maakt daar iedere maandag een gratis driegangen 
maaltijd van. In de strijd tegen voedselverspilling brengen ze 
met eerlijk eten verbinding in de buurt.

Buurtcentrum Sterrenzicht is een groeiend buurtcentrum 
met volkse gezelligheid. Sterrenzicht biedt dagelijks ruimte 
aan een altijd gezellig en divers activiteitenprogramma voor 
en door bewoners uit Utrecht Oost.

Frederik Hendrikstraat 81
06 27 82 33 51

leef-tijd.com 

Keerkringplein 40
utrecht@buurtbuik.nl

buurtbuik.nl/utrecht-oost

Keerkringplein 40
06 23 45 86 71

sterrenzicht.nl

Homeruslaan 59A
030 74 00 509

buurtteamsutrecht.nl

Keerkringplein 41
06 23 45 86 71

dock.nl

Het buurteam Utrecht is er voor iedereen met een onder-
steuningsvraag. Je kunt terecht voor uiteenlopende vragen 
over zorg, opvoeden, welzijn, relaties, wonen, opgroeien, werk, 
verslaving, schulden en onderwijs.

DOCK

DOCK Utrecht is er voor jou als bewoner. Samen met jou en 
andere wijkpartners worden buurten levendiger. De sociaal 
makelaars en sociaal beheerders zijn bereikbaar voor het 
ondersteunen van bewoners, netwerken en buurtinitiatieven.
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Elck Wat Wils

Het Sterrenkoor

Groen Oost

Woningbouwvereniging EWW is van oorsprong een midden-
standsvereniging. Doel van deze verenigingsvorm is om een 
groep gelijkgestemden te huisvesten in woningen van goede 
kwaliteit en op een goede locatie.

Elke vrijdagmiddag zingt het koor driestemmig onder leiding 
van dirigent Nico Horstink. Het koor zingt een breed reper-
toire, met Nederlandstalige en licht klassieke wereldliedjes 
aangevuld met songs uit de jaren 1970 tot 1990.

Groen Oost is een initiatief van bewoners om het netwerk van 
groengebieden, hofjes, moestuinen en parken te versterken. 
Doel is om het territorium van fl ora en fauna te vergroten en 
daarmee de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren.

JoU is er voor alle jongeren die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Er wordt actief contact gelegd, de jongeren worden 
gestimuleerd en aangemoedigd om hun tijd op een positieve 
manier te besteden. Vandaag én in de toekomst.

De inrichting, de natuur en de diversiteit in het gebruik van 
het Krommerijnpark is uniek: wandelen, fi etsen, de hond 
uitlaten, voetballen, kanoën, picknicken en meer. De stichting 
zet zich in voor het behoud van dit bijzondere stukje Utrecht.

Pieter Saenredamstraat 21A
030 63 86 810

elckwatwils.nl

groenoost.net
info@groenoost.net

Keerkringplein 40
sterrenzicht.nl

Keerkingplein 40
030 23 61 919

jou-utrecht.nl

info@krommerijnpark.nl
krommerijnpark.nl

Maatschappelijke & 
Culturele organisaties

JoU jongerenwerk Utrecht

Krommerijnpark

Park Oosterspoorbaan

Dit park was ooit een goederenspoorlijn dwars door Oost. Nu 
is het een park met een fi ets- en wandelpad. Een groene ver-
binding vanuit de stad naar het landschap, een bloeiend park 
met ruimte voor sport, spel en natuur.

Alle wijkbewoners zijn welkom bij hét sociaal culturele ont-
moetingscentrum van Utrecht-Oost voor uiteenlopende 
activiteiten zoals culturele voorstellingen. Podium Oost TV 
zendt de wijkdebatten uit en de wijktalkshow Oosterlicht.

In deze praktijk voor psychosociale begeleiding kun je terecht 
met vragen over o.a. (hoog)gevoeligheid, zelfvertrouwen, 
zingeving, burn-out, depressie en trauma. De Muzen werkt 
met natuur, rituelen en een mix van andere methoden.

De stichting verkoopt o.a. meditatiebankjes gemaakt van 
Utrechtse bomen, yogakussens, klankschalen en tassen voor 
yogamatten. Van de opbrengst kunnen (wees-)kinderen in 
een lepradorp in Kenia naar school. 

Stichting Wilhelminapark waakt al 25 jaar namens buurt-
bewoners en haar donateurs over het karakter, de sfeer en 
de kwaliteit van dit geliefde stadspark, om de monumentale 
waarde van dit groene rijksmonument te behouden.

info@oosterspoorbaan.nl
oosterspoorbaan.nl

Oudwijkerdwarsstraat 148
030 25 81 994

podiumoostutrecht.nl

Tolsteegsingel 43
06 44 49 86 41

praktijkdemuzen.nl

Gerard Doustraat 20
06 14 42 64 24

keti-utulie.nl

Mecklenburglaan 12
info@wilhelminapark.com

wilhelminapark.com

Maatschappelijke & 
Culturele organisaties

Praktijk de Muzen

Stichting Keti Utulie

Podium Oost

Stichting Wilhelminapark
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De vereniging zorgt voor het instandhouden van de door 
architect Gerrit Rietveld ontworpen woonhuizen, door eigena-
ren, beheerders en bewoners ondersteuning te bieden bij het 
beheer van hun panden.

Voor en door bewoners die zorgzaam en prettig willen wonen 
in de wijk, naar elkaar omkijken en waar burenhulp vanzelf-
sprekend is. Praktisch, dichtbij en open voor alle vragen en 
initiatieven, ook via het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost.

De woningen van de vereniging zijn gebouwd in de stijl van 
de Amsterdamse school en een gemeentelijk monument. Er 
wordt zowel in de sociale sector als de vrije sector verhuurd. 
De meeste woningen beschikken over een tuin.

Youké staat voor sterke jeugd. Het biedt specialistische hulp 
en opvang aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. De hulp-
vraag van het kind, de jongere of de ouders staat altijd 
centraal: samen wordt gekeken welke hulp het best past. 

Breitnerlaan 11
info@rietveldhuizen-VVE.nl

rietveldhuizen-VVE.nl

Jan van Scorelstraat 28
06 20 93 22 49

wijkinformatiepuntutrecht.nl

Hobbemastraat 25
030 76 00 890

wbvutrecht.nl

Abstederdijk 208
030 25 18 434

youke.nl

Maatschappelijke & 
Culturele organisaties

Vereniging Rietveldhuizen

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar 

Woningbouwvereniging Utrecht

Youké
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Adriaen van Ostadelaan 4
030 25 46 147

katholiekutrecht.nl

Sint-Aloysiuskerk

De Aloysiuskerk maakt onderdeel uit van de 
St. Martinus parochie Utrecht. De kerk is gelegen in 
het hart van de wijk Oost. Wie hulp nodig heeft kan 
altijd terecht. Vieringen: op zondag om 09.30 uur, 
weekdagen om 08.00 uur en dinsdag en vrijdag ook 
om 10.00 uur.

Hobbemastraat 35
06 18 41 99 92

wilhelminakerkutrecht.nl
nk-utrecht.nl

Wilhelminakerk

De Wilhelminakerk is een protestantse kerk en open 
voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, 
spiritualiteit, een luisterend oor en het leven delen. 
Maar ook voor een concert, rommelmarkt, gezelligheid 
of samen eten. 
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De wijkagent is de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Het werk speelt zich deels op straat af en 
deels achter de schermen. De wijkagent is voor bewoners het eerste aanspreekpunt als het gaat om 
zaken van openbare orde en criminaliteit. Daarnaast onderhoudt de wijkagent contact met partners zoals 
de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt - en bewonersorganisaties. 

Samen werken aan de veiligheid en leefbaarheid van onze wijk. Wijkagent nodig? Bel dan 0900 - 8844

De wijkagent

Het wijkbureau

Het wijkbureau is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. 
Via het wijkbureau wordt nieuws en andere ontwikkelingen over de wijk gedeeld. Het wijkbureau werkt in 
samenwerking met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid van Oost. Samen met bewoners, 
organisaties en ondernemers worden aandachtspunten per wijk bepaald. 

De wijk Oost bestaat uit de buurten: Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Wilhelminapark, Schildersbuurt, 
Abstede, Sterrenwijk, Rubenslaan, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Galgenwaard, Rijnsweerd, 
Maarschalkerweerd en Utrecht Science Park.

Heb je vragen over de buurt, wil je iets melden of heb je een goed idee waarvoor je een bijdrage wil uit het 
Initiatievenfonds? Neem dan contact op met wijkbureau Oost, telefonisch via 14030 of stuur een mail naar 
oost@utrecht.nl. Liever langskomen? Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

F.C. Dondersstraat 1   tel: 14 030  www.utrecht.nl/oost

BIJ SPOED 112
GEEN SPOED
0900-8844

57
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Anna Groot afscheidsfotografi e

Desiree Bekkers

Domdesign

Eveline Braak

Anna maakt foto's van uitvaarten. Voor veel mensen gaat 
zo’n dag in een roes voorbij. Gelukkig hebben ze een 
compleet verslag van een bewogen dag. De foto’s houden 
de herinnering aan het afscheid van een dierbare levend.

Als beeldend kunstenaar wil Desiree ruimte scheppen voor 
een persoonlijke beleving voor verbeelding van geluk, liefde, 
de dood, bevrijding en troost. Zij laat haar werk voor zichzelf 
spreken.

DOMdesign is een veelzijdig, grafi sch ontwerpburo. Met een 
uitgebreid klantenbestand vooral in het MKB-segment. 
DOMdesign maakt grafi sche ontwerpen voor de gehele 
visuele identiteit waaronder websites, logo’s en huisstijl.

Beeldend kunstenaar Eveline Braak maakt abstracte schilde-
rijen. In haar levendige en gelaagde werk staan primaire 
vormen centraal. Hierbij gaan vormen en kleuren met elkaar 
in gesprek, waardoor een krachtige dynamiek ontstaat. 

Met een professioneel team van componisten, producers, 
sound designers en musici produceert Foxhole met passie 
muziek voor merken en producten. Muziek is het perfecte 
medium om beeld te versterken en je verhaal te vertellen.

Frederik Hendrikstraat 91
06 53 89 08 09

fotosvaneenuitvaart.nl

Adriaen van Ostadelaan 54
06 20 63 76 93

kunstmeid.nl 

Frans Halsstraat 42
06 28 67 59 93

domdesign.nl

Adriaen van Ostadelaan 54
evelinebraak@gmail.com

evelinebraak.nl

Vossegatselaan 36A
06 30 46 68 87
foxholemusic.nl

Ontwerp & Kunst

Foxhole Music
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Hanke Interieurontwerp

Jamie Nee

Jeroen van Nijnatten traiteur en keramist

Kraal architecten

Als illustrator presenteert Jamie zich steeds meer als een 
maker-activist. Hij werkt vooral om rond te komen en doet 
geen dingen waar hij niet achter staat. Opdrachten met visie 
of een fantastisch verhalend potentieel? Kom maar op. 

Als Slow Food chef maakt Jeroen verrassende diners op 
locatie, luxe hapjes en fi ngerfood, altijd biologisch en lokaal 
en geserveerd in zijn huisgemaakte keramiek.

Kraal is een bureau voor architectuur en interieur. Zij werken 
aan renovaties en verbouwingen voor particuliere opdracht-
gevers in het hogere segment, maar ook aan (nieuwbouw-)
projecten voor zakelijke opdrachtgevers. 

Nijverheidsweg 6 
06 43 12 37 04

jamienee.com

Abstederdijk 233
06 51 22 29 73

jeroenvannijnatten.nl

Vossegatselaan 32
030 223 96 77 

kraalarchitecten.nl

Ontwerp & Kunst

Gallery Brigida

Bij Brigida zijn unieke ansichtkaarten te koop. Alle illustraties 
van de kaarten, boeken en kunstwerken in haar winkel zijn 
van haar hand. Brigida tekent ook in opdracht. Vraag gerust 
naar de mogelijkheden.

Hanke maakt interieurplannen voor particulieren en bedrijven. 
Elk ontwerp is maatwerk. Je kunt terecht voor een interieur-
advies tot een compleet ontwerp bij renovatie of verbouwing.  

Jan van Scorelstraat 143
06 54 60 03 07
brigida-utrecht.nl

Adriaen van Ostadelaan 21
06 41 81 73 13

hanke-interieurontwerp.nl

Zonstraat 3
030 25 42 008

land-atelier.nl

Adriaen van Ostadelaan 6
030 25 22 636

lightendesign.com

LAND atelier

Lies Hansen Light & Design

Maki Vioolbouw

Marike Reinhard Goudsmid

Dit bureau ontwerpt alles wat met licht te maken heeft. Via 
visualisaties en detaillering in lichttechnische berekeningen 
creëren zij duurzame ontwerpen voor bedrijf, particulier en de 
openbare ruimte. 

LAND atelier is een sociale onderneming van landschap-
ontwerpers die zich inzetten voor een groene economie: een 
economie waarin innovatie en ontwikkeling hand in hand 
gaan met het milieu. 

Maki Ishizuka is vioolrestauratie-specialist, van verhuur en 
onderhoud tot restauraties en nieuwbouw. Complexe viool-
restauraties zijn inmiddels zijn handelsmerk geworden: 
zolang de viool niet is verbrand, wordt het gemaakt. 

Marike ontwerpt en maakt unieke gouden en zilveren siera-
den in haar eigen atelier. Handwerk dat met liefde en aan-
dacht wordt gemaakt. Je kunt ook terecht voor diverse 
reparaties of aanpassingen van sieraden. 

Hobbemastraat 26
030 26 58 417

makivioolbouw.nl

Adriaen van Ostadelaan 54
06 44 43 69 96

marikereinhard.nl

Jacob van Ruisdaelstraat 111
030 80 82 863

merchandise-essentials.com

Ontwerp & Kunst

Merchandise Essentials

Of je nu 25 t-shirts, duizend sweaters of een volledig be-
drijfspakket op maat nodig hebt, het team van Merchandise 
Essentials maakt er onvergetelijke merchandise van. Ethisch, 
ecologisch en altijd duurzaam geproduceerd.
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Ottenschot Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

Leonie is ontwerper van de openbare ruimte en gespeciali-
seerd in het ontwerpen van historiserende tuinen en bijzon-
dere gedenkplekken.

06 43 01 95 89
leoniebrinks.nl

Hobbemastraat 1
030 28 94 121

martinottenschot.nl

Adriaen van Ostadelaan 54
gebroedersmiedema@gmail.com 

gebroedersmiedema.com

Ontwerp & Kunst

Michelle Meurs

Mozaïekmonumenten

Autonoom ontwerper en docent Michelle Meurs weeft 
stoffen naar eigen ontwerp. Deze unieke stoffen met een 
herkenbaar handschrift worden toegepast in verschillende 
interieurproducten.

Op zoek naar een gezellige mozaïek workshop als bedrijfs-
uitje? Of zelf een cursus volgen? Dat kan bij Mozaïekmonu-
menten. Leer de technieken en ga creatief aan de slag met 
een kleurig kunstwerk voor thuis of op het werk. 

Adriaen van Ostadelaan 54
06 14 15 01 29

michellemeurs.com

Adriaen van Ostadelaan 54
06 45 72 45 76

mozaiekmonumenten.nl

Ontwerpstudio Leonie Brinks

Peter Miedema

Peter is kunstenaar en geeft met tekeningen uitdrukking aan 
een rustige concentratie, door vriendelijke vormen en heldere 
lijnen. Zijn werk wekt een betoverend gevoel van lichtheid op. 
Alsof elementen zich verzoenen.

Sinds 1998 kun je voor het opnieuw bekleden van waarde-
volle meubelstukken terecht bij Martin Ottenschot. In de 
ambachtelijk werkplaats gelegen aan het prachtig Hobbema 
plantsoen krijgen alle meubels een tweede leven.
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RVS Sieraad

Utca's fi nest

Vormgaaf

In de webshop van Tamara zie je sieraden voor het hele 
gezin. Van zilveren kinderoorbellen tot stoere stalen armban-
den voor mannen. Kies uit een groot assortiment zilveren, 
stalen, leren en titanium sieraden voor elke gelegenheid.

Dit ontwerpbureau maakt meubels en objecten. 
De ontwerpen worden veelal lokaal en van plaatselijk materi-
aal gemaakt. De vormgeving is idee gedreven, van heldere 
vorm en tijdbestendig.

Adriaen van Ostadelaan 57
030 73 70 261

utcasfi nest.nl

Boomstraat 17-Bis
030 25 40 367

vormgaaf.nl

Hier vind je letterlijk ‘het beste uit Utrecht’. Een merk dat 
ontstaan is uit trots en liefde voor de stad Utrecht, voor alle 
(oud) inwoners en liefhebbers van deze prachtige stad. Te 
koop online en in de winkel + tattoo studio in de wijk.

Ontwerp & Kunst

Piet Heinstraat 6
06 30 40 81 15

www.rvs-sieraden.nl

Jan van Scorelstraat 60
030 25 18 361

pier19.nl
Pier 19 is een klein, goed op elkaar ingespeeld grafi sch 
ontwerpbureau. De werkwijze is praktisch, informeel, profes-
sioneel, betrokken, snel schakelend en oplossingsgericht. 

Pier 19
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Sport & Gezond leven

Israëlslaan 8 III
06 51 17 40 5

afvallenenvolhouden.nl

Frans Halsstraat 28
info@bloej.nl

Bloej.nl

Ina Boudier-Bakkerlaan 7
06 55 72 73 02

cascadura.nl

Ina Boudier-Bakkerlaan 115
030 25 18 483

go-personaltraining.nl

Ina Boudier-Bakkerlaan 7
06 24 67 14 92

kenpokarateutrecht.nl

Afvallen & Volhouden

Casca Dura Academy

Bloej in De Buurt

Go-personal training

Kenpo Karate Utrecht

Ook eetgedrag is aangeleerd en kan dus afgeleerd en 
vernieuwd worden. In verschillende programma’s leer je bij 
Afvallen & Volhouden anders te denken en ruimte te maken 
om je gedrag te veranderen en gezonder te leven.

Dit leefstijlcentrum geeft individuele begeleiding en ruimte 
aan creatieve ontwikkeling en persoonlijke diepgang voor 
jong en oud. Kom langs voor cursussen zoals Pilates, (man-
dela) tekenen of bewegen voor ouder en kind.

Casca Dura Academy verzorgt diverse lessen voor kinderen, 
jongeren en volwassenen: Capoeira, Braziliaans Jiu Jitsu 
(vechtkunst gericht op grondgevecht), Flips & tricks, 
Pads (stootkussens). Kom langs voor een proefl es.

Trainen onder professionele begeleiding in een kleinschalige 
club waar je volop persoonlijke aandacht krijgt. De Go-perso-
nal trainers zorgen dat je doelgericht resultaat behaalt. Voel 
je fi tter, word sterker en verlies vet.

Kenpo Karate is een moderne vorm van zelfverdediging. Het 
is bedoeld voor praktische en snelle zelfverdediging in real 
life situaties. Kenpo Karate is geschikt voor volwassenen (alle 
leeftijden) en kinderen vanaf 10 jaar.

Sportspeeltuin De Abstede

Jan van Scorelstraat 41-43
030 26 79 478

yogamoves.nl

Abstederdijk 91
sportspeeltuin-abstede.nl

Yoga Moves

Met drie yoga studio’s in Utrecht biedt Yoga Moves een 
ruime keuze aan yogavormen: van intensieve hot yoga, Aerial 
yoga in een yoga hangmat tot rustige en mindful yoga met 
aandacht voor stilte.

De Abstede is de sportieve ontmoetingsplek waar iedereen 
welkom is om te spelen, sporten en bewegen. Rennen en 
klauteren door Ninja City, trampolinespringen, voetballen, 
tennissen op het Krajicek Court of gewoon even chillen. 
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Scholen & Kinderdagverblijven

Notebomenlaan 137
030 67 76 712

ksu-steppingstones.nl

Notebomenlaan 137
030 76 039 29

www.kmnkindenco.nl

Ina-Boudier Bakkerlaan 50
030 20 91 909

hku.nl

Jan van Scorelstraat 138
030 25 41 776

annerooskinderopvang.nl

Abstederdijk 303
030 82 00 788

ludens.nl/vestigingen/t-klavertje

Basisschool Stepping Stones

BSO en peutergroep Stepping Stones

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Anneroos kinderopvang 

Kinderdagverblijf ’t Klavertje

Op deze tweetalige school worden kinderen voorbereid op de 
wereld van morgen waarin verandering, internationalisering 
en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Great 
learning, great teaching, great fun.

In samenwerking met de basisschool Stepping Stones 
kunnen ook kinderen vanaf 2,5 jaar terecht in de peutergroep 
van Stepping Stones. Ook buitenschoolse opvang tijdens de 
basisschool periode is hier mogelijk. 

De HKU is de drijvende kracht in opleidingen en innovatie 
voor de creatieve industrie. De HKU telt negen schools en 
4400 studenten. Je kunt er o.a. terecht voor Beeldende 
kunst, Design, Games en Interactie en Media.

Anneroos is bewust kleinschalig met liefdevolle aandacht voor 
kinderen. Op onze vrolijke en kindvriendelijk locatie bieden wij 
speelleeractiviteiten die aansluiten bij hun leeftijd, interesse en 
temperament.

’t Klavertje is gevestigd in een voormalig klooster in de wijk 
en omringd door een grote en avontuurlijke tuin met volop 
speelmogelijkheden. De groepen zijn ruim opgezet en licht 
ingericht met uitdagend materiaal. 

Scholen & Kinderdagverblijven

Prins Hendriklaan 97
030 23 64 305

kdv-prinsheerlijk.nl

Marislaan 1
030 25 12 187

kohnstammschool.nl

Kranenburgerweg 20
030 85 05 600

krommerijncollege.nl

Burg. Fockema Andreaelaan 7
030 25 12 315

boni.nl

Ina-Boudier Bakkerlaan 7
030 21 22 199

usgym.nl

Kinderdagverblijf Prins Heerlijk

Kohnstammschool

Krommerijn College

St. Bonifatiuscollege

Utrechts Stedelijk Gymnasium

Het kinderdagverblijf voor gelukkige prinsen en prinsessen. In 
onze kleinschalige, huiselijke kinderopvang bieden de 
pedagogisch medewerkers alle kinderen de aandacht, liefde 
en ontwikkelingsstimulering die zij nodig hebben.

Een bruisende basisschool waar vernieuwend onderwijs wordt 
gegeven. Met vast geloof in een stevige basis, brede talent-
ontwikkeling, onderzoekend leren en samenwerken. Vanuit 
een prachtig, licht gebouw met een groen speelplein.

Krommerijn is een school voor jongeren die, als gevolg van 
hun gedrag, in hun schoolloopbaan en burgerschapsontwik-
keling zijn vertraagd. Onder begeleiding zien leerlingen een 
oplossing en herstel, waardoor ze weer door kunnen stromen.

Het Boni is een middelbare school voor havo, atheneum en 
gymnasium, met veel aandacht voor de persoonlijke ontwik-
keling en talenten van alle leerlingen. Vanaf augustus 2022 
zetelt de school in een vernieuwd gebouw.

Al bijna 90 jaar is het USG geworteld in Utrecht Oost. Het 
USG is een categoraal gymnasium met een rijke traditie waar 
de talenten en capaciteiten van leerlingen centraal staan.
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Scholen & Kinderdagverblijven

Frans Halsstraat 22a
030 25 11 435

usvschool.nl

Utrechtse Schoolvereniging

Lagere school de Utrechtse Schoolvereniging is een echte, 
kleinschalige buurtschool met een rijke traditie. Op de USV 
word je gekend en kun je groeien in wie je bent.

Zakelijke dienstverlening

Eastbridge Pharma

Duitsopmaat

De Reiger – First Class Builders 

Italned

HR Juristen

De Reiger bouwt en renoveert voornamelijk in Utrecht. Zij 
werken voor zowel particuliere opdrachtgevers als in het 
zakelijk segment. Mooie dingen maken is het devies.

Op het gebied van taal en communicatie krijg je hier de 
ondersteuning die nodig is om succesvol met Duitstalige 
relaties om te gaan. Dat kan met taaltrainingen, vertalingen 
en een reeks aanvullende diensten op maat.

EastBridge Pharma helpt bij het verkrijgen van vergoeding 
voor nieuwe geneesmiddelen in Nederland en treedt op als 
vaste adviseur voor vergoedingszaken.

Voor diverse personele vraagstukken, advies op het gebied 
van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggen-
schapsrecht schakel je HR Juristen in: de juridische specia-
listen voor werkgevers.

Italned is gespecialiseerd in vertalingen van en naar het 
Italiaans. Ook voor bemiddeling bij zakendoen met Italiaanse 
bedrijven en de aan- en verkoop van onroerend goed, motor-
voertuigen, machines, etc. in Italië, is Italned het juiste adres. 

Adriaen van Ostadelaan 33-35
030 23 00 314
reigerutrecht.nl 

Marislaan 26
030 25 44 518
duitsopmaat.nl

Rembrandtkade 36
030 21 44 148

eastbridgepharma.com

Tolsteegsingel 43
030 63 38 568

hrjuristen.nl

Laan van Minsweerd 23
06 26 03 00 11

italned.nl
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Zakelijke dienstverlening

Rembrandtkade 36
06 27 46 70 55

ma-law.nl

Orionstraat 14
06 13 83 05 46

roderbestratingen.nl

Rembrandtkade 36
06 19 28 34 77

purpleleiderschapsontwikkeling.nl

Jan van Scorelstraat 70
030 25 23 089

repetitorrechten.nl

Repetitor rechten

Voor alle kleinere, grotere en complexe (ver)bouwprojecten 
waarbij de hulp en expertise van een vakman nodig is, kun je 
dit bedrijf inschakelen. Altijd volgens de fi losofi e: het leveren 
van kwaliteit voor een scherpe prijs.

Dit advocatenkantoor is er voor ondernemers, investeerders 
en familiebedrijven in het MKB. Ze geven praktisch en 
concreet advies van succesvolle M&A transacties tot oplos-
singen voor complexe ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Purple helpt ambitieuze ondernemers met personeel om 
hun team succesvol te laten functioneren en betere resulta-
ten te halen. Met een effectiever en betrokken team ervaar je 
als ondernemer (weer) het plezier van leidinggeven.

Bijles voor je rechtenstudie nodig? Mr. A. van der Gronde, 
advocaat te Utrecht, repeteert sedert 1982 alle rechtenvak-
ken. Voor tentamens aan de faculteiten in de randstad, 
Tilburg en Nijmegen. 

Purple Leiderschapsontwikkeling

Bij deze klusjesman ben je aan het juiste adres voor zowel 
kleine als grote klussen. Voorbeelden hiervan zijn aanbouw, 
onderhoud, verbouw, schilder- en installatiewerk. De echte 
vakman, gewoon bij jou thuis. 

Ferdinand Bolstraat 21
06 82 05 37 79
fl exklusentuin.nl

MA law

Klusbedrijf Flex

M. Röder Bestratingen en Onderhoud           

The Fortune Factory

TopGroen

Van Dijk advocatenkantoor

Voor zzp’ers die hun boekhouding en administratie liever 
uitbesteden. Fortune Factory gelooft dat geluk en plezier in 
werk waardevoller is dan veel geld verdienen. Daarom delen 
zij de opbrengst van het bedrijf met medewerkers en klanten.

De missie van TopGroen is #makehollandgreenagain. Het 
bedrijf wil zoveel mogelijk platte daken vergroenen. Schakel 
hen in voor de verkoop en aanleg van sedumdaken door heel 
Nederland.

Dit onafhankelijk advocatenkantoor is gespecialiseerd in 
diverse rechtsgebieden. Zaken worden daadkrachtig aange-
pakt met de voor het kantoor karakteristieke professionaliteit 
en helderheid.

Rembrandtkade 36
030 30 32 090

thefortunefactory.nl

Adriaen van Ostadelaan 33-35
085 04 07 111

topgroen.nl

Adriaen van Ostadelaan 53
030 33 33 000

vandijkadvocatenkantoor.nl

Zakelijke dienstverlening
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Tijdens de Lichtjestocht, jaarlijks op de vrijdag voor kerst, wandel je langs 
een pad van kaarsjes door het Wilhelminapark en omliggende buurten. 
Tijdens de tocht word je meegenomen langs scènes uit het kerstverhaal en 
hoor je live muziek op straat en in de kerken. Bij de gezellig verlichte kraam-
pjes van de plaatselijke ondernemers proef je de lekkerste winterse hapjes 
en warme dranken. Je bezoekt de levende kerststal en eindigt je tocht in de 
herberg bij De Wilg waar de vuurkorven branden. 

In 2014 werd de eerste Lichtjestocht in Oost georganiseerd. In zes jaar 
tijd is de tocht uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie voor alle inwoners van 
Utrecht. In 2019 liepen ruim 2000 bezoekers de Lichtjestocht.

De Lichtjestocht is een uniek en gezamenlijk initiatief van Holy Trinity 
Church, Wilhelminakerk, Aloysius Kerk, ondernemersvereniging Puur Oost 
en De Wilg. De Lichtjestocht zouden we niet kunnen organiseren zonder 
talrijke vrijwilligers, ondernemers, het Ondernemersfonds Utrecht en het 
Initiatievenfonds.






