
Tel: 030 272 52 12    
Magda Janssenlaan 37, Utrecht  
www.kuipervantuinen.nl

IS UW HUIS 
- BINNENKORT -

TE KOOP? 
030-2323010 

EELMANNIENHUYS.NL
NACHTEGAALSTRAAT 3 UTRECHT 

Wil jij werken aan een voedingspatroon  
waardoor je je energiek voelt en lekker 
in je vel zit? Of wil je misschien afvallen 
door gewoon gezond en voldoende te 
eten? Ik help je graag, op naar de zomer! 
Merel, 06-1634 4672
www.healthcoachutrecht.nl

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 
 

Samen in het gras
bij onze kinderdagverblijven

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

U bent van harte welkom!

Rozenrood            ’t Klavertje 

Podium Oost bedankt 
zijn Vrienden

Schaken is meer dan 
een spelletje

Theaterzaal 
Podium Oost

Met een jaarlijkse bijdrage van 
mini maal €25 maken de Vrienden 
de vervulling van speciale wensen 
mogelijk. Binnenkort gaat de eer
ste wens in vervulling. Dankzij de 
Vrienden van Podium Oost hangen 
er over enkele weken twee grote 
informatieschermen in de centrale 
ontvangstruimte. Daarop is te zien 
wat er die dag en de dagen daarna 
te doen en te beleven valt.

Nieuwjaarsconcert
Als dank voor die steun organiseert 
Podium Oost, speciaal voor de 
Vrienden, op 10 januari een bijzon
der en exclusief nieuwjaarsconcert.
Onder de titel ‘Waarheen leidt de 
weg?’ vertellen zes bewoners van 
Utrechtse buurten hun levensver
haal. Ieder met een andere (geloofs)
overtuiging, achtergrond en levens
pad. Wat zijn hun gedachten over 
de dood en hoe bepalend zijn die 
voor hun leven? 

De opmerkelijke Utrechtse levens
verhalen zijn op muziek gezet door 
vier hedendaagse gerenommeerde 

Frans van Oostrum organiseert al 
ruim een jaar iedere donderdag 
een informele schaakclub. Frans: 
“Ik vind het leuk om hier activitei
ten aan te kunnen bieden. Het is 
niet alleen een spelletje, het is ook 
gezellig, kopje koffie erbij, je maakt 
een praatje. Maar bij het schaken 
zien we ook echt mensen groeien. 
Eén bezoeker is nu zo goed dat hij 
naar een schaakclub wilt, haha! Je 

Podium Oost heeft gloed
nieuwe theatergordijnen in 
de grote zaal. Resultaat is een 
prachtige theaterzaal, geschikt 
voor professionele voorstel
lingen, lezingen en muzikale  
optredens. In 2018 zullen de 
theatergordijnen extra dimen
sie geven aan de belevenis 
van de evenementen in Podium 
Oost! 

PODIUM OOST 
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht
T 030 258 19 94
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl
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Exclusief nieuwjaarsconcert in januari

Interview met vrijwilliger: Frans van Oostrum
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PODIUM OOST - HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN  
IN UTRECHT OOST; EEN SOCIAAL-CULTUREEL ONTMOETINGSCENTRUM, ESSENTIEEL  
VOOR HET WELZIJN VAN DE BEWONERS, DAT DRAAIT OP INZET VAN VRIJWILLIGERS.

componisten. De verhalen en de 
muziek vormen samen een unieke 
muzikale vertelling over leven en 
dood, hoop en angst, schuld en  
bevrijding. 

Waarheen leidt de weg? is een ini
tiatief van documentairemaker en 

leert mensen kennen uit de buurt. 
De meesten komen uit de wijk. Als 
we genoeg mensen hebben wil ik 
graag een competitie opzetten, net 
als bij een echte club.”

SENIORENINLOOP
Schaken (ook andere spelletjes  
zoals Scrabble, Rummikub etc.)
Donderdag v.a. 10:00 uur
Gratis inloop

Podium Oost is zijn Vrienden veel dank verschuldigd. Niet alleen  
voor de financiële, maar ook voor de morele steun. Het is voor de  
tientallen vrijwilligers van grote waarde te weten dat hun werk  
wordt gewaardeerd.

Gouden Kalf winnares Ellen Blom. 
Het requiem wordt uitgevoerd 
door Insomnio en het Nederlands  
Kamerkoor, in samenwerking met 
Stut Theater, Zangschool Utrecht en 
de zes hoofdpersonen. 

Op 5 november is het Requiem in 
TivoliVredenburg in première ge
gaan. Het Requiem vormt ook de 
basis voor een serie documentaires 
die later dat jaar bij de NPO worden 
uitgezonden.

Onbereikbare Vrienden
Woensdag 10 januari komt het  
Requiem exclusief voor de Vrien
den naar Podium Oost. Zij krijgen 
daarvoor nog dit jaar een aparte uit
nodiging. 
Helaas zijn niet alle Vrienden bereik
baar. Sommige Vrienden hebben 
wel een bedrag overgemaakt, maar 
geen contactgegevens meege
stuurd. Wie dit jaar geen uitnodiging 
ontvangt heeft waarschijnlijk geen 
contactgegevens achtergelaten. Zij 
kunnen bellen met beheerder Andy 
Wernsen, (030 2581994) of mailen 
(info@podiumoostutrecht.nl), zodat 
ze alsnog een uitnodiging kunnen 
ontvangen. 

Overigens krijgen nieuwe Vrienden 
die zich vóór 10 januari opgeven  
ook onmiddellijk een uitnodiging. 
Op vrijdag 9 februari is de voor
stelling voor alle bezoekers toe
gankelijk.

Wim, 64 jaar

‘In de
tweede helft

van mijn leven 
maak ik de

eerste helft
goed.’

WAARHEEN LEIDT DE WEG?
E E N  R E Q U I E M  M E T  Z E S  U T R E C H T S E  L E V E N S V E R H A L E N

Z O N D A G  5  N O V E M B E R   |   T I V O L I V R E D E N B U R G

N E D E R L A N D S  K A M E R KO O R ,  I N S O M N I O  E N  S T U T T H E AT E R  P R E S E N T E R E N

Waarom zou Maarten van Rossem  
Vriend van Podium Oost worden?

“Utrecht-Oost is niet alleen een wijk met 
een bijzonder interessante historie. maar 
ook gewoon de mooiste wijk van de stad. 
En dat houden we graag zo. Daarom is het 
goed dat er een plek is, waar wijkbewoners 
met elkaar praten over onderwerpen die 
van belang zijn voor de ontwikkeling van 
de wijk. Over de herinrichting van de  
Maliebaan bijvoorbeeld, ben ik al twee 
keer in Podium Oost met voor- en tegen-
standers van onze plannen in debat  
gegaan. Zo’n ontmoetingsplaats heeft  
alleen daarom al een meerwaarde voor  
de wijk. Als Vriend van Podium Oost help  
je dat mogelijk te blijven maken. Dus  
gewoon doen, zou ik zeggen.”



• Wil je anders leren omgaan met stress en lastige gedachtes?
• Meer kunnen ontspannen en genieten?
• Leven in plaats van geleefd worden?

Volg een Mindfulness training bij Podium Oost of in Utrecht-West

06 - 21 34 78 07 - mindfulnessmoves@gmail.com - www.mindfulnessmoves.nl
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Try-out voorstelling Tjerk Ridder - In het Licht van Martinus

Samen Delen Buffet  
Voorafgaand aan de voorstelling 
biedt Podium Oost ruimte voor een 
Samen Delen Buffet. 

Podium Oost zorgt voor soep en 
brood; bezoekers brengen de rest! 
Hierbij kun je denken aan een salade, 
een hartige taart, kazen. Iets dat je 
zelf lekker vindt en graag met een  
ander deelt. Kortom een smakelijke 
en gezellige opwarmer voor ‘In het 
Licht van Martinus’ waarbij je wijk
genoten kunt ontmoeten. 

Je bent als bezoeker van de voorstel
ling vanaf 17.30 uur van harte welkom 
voor het Samen Delen Buffet. Graag 
vooraf aanmelden. Voor het buffet 
kan Podium Oost 60 gasten verwel
komen, voor de voorstelling zijn 100 
plaatsen beschikbaar. Wat overblijft 
van het buffet gaat zoveel mogelijk 
naar de Voedselbank of aanverwante 
instelling.

Try-out voorstelling
Tjerk Ridder is Utrechts theater-
maker, muzikant en schrijver. Maar 
tegelijk: reiziger, verteller en inspi-
rator. Afgelopen zomer was Tjerk 
onderweg met zijn derde reis - en 
theaterproject. 

Samen met zijn ezeltje Lodewijk liep 
hij een sociaalculturele pelgrims
tocht van Parijs naar Utrecht, langs de 
Europese culturele Martinus route.
Lang geleden deelde Martinus van 
Tours, ofwel Sint Maarten, zijn mantel 
met een bedelaar bij de poort van de 
Franse stad Amiens. De manteldeling 
staat symbool voor barmhartigheid 
en solidariteit en inspireert al eeuwen 

Speel-o-theek
Oudwĳk

iedere woensdag
09:30 - 13:00

Meehelpen bĳ de Speel-o-theek?
Vraag naar de mogelĳkheden!
info@podiumoostutrecht.nl

Podium Oost
zoekt vrĳwilligers!

Barmedewerkers
technici
klussers

info@podiumoostutrecht.nl
030-2581994

	

WWW.KOOKOOVAJA .NL 

TAALCENTRUM 

 TAALLESSEN 
OP ALLE NIVEAU’S  

Nieuwgrieks • Frans 
Italiaans • Roemeens 

Spaans • Engels 

Expositie december - januari

Expositie maart - april 

Tiny Bontekoe - schilderijen 
Tiny Bontekoe (Dokkum, 1931)  
begint halverwege de jaren ’70 met 
schilderen. Nadat haar kinderen uit 
huis zijn gegaan neemt ze schilder-
lessen in de Zuiderkerk aan de 
Kromme Rijn.
 
Na de sloop van de Zuiderkerk 
sluit Tiny zich aan bij ArtiVaria (Ver
eniging van amateur beeldende  
kunstenaars) en wordt lid van een 
vaste schildergroep. 

Daar krijgt zij ook weer les van  
kunstenaars Mariette Bakker en 
Frans van Hienen. Tiny schildert  
figuratief en haar werk laat een grote 
liefde voor de natuur zien. 

Nog steeds gaat zij 2x per week 
naar schilderles.

Belcanto concert

Zondag 18 februari zal de  
jonge talentvolle sopraan Ksenija  
Celner in Podium Oost optreden 
met Belcantorepertoire. U kunt 
genieten van aria’s en liederen 
van Händel, Rossini en Donizetti. 
Ksenija wordt begeleid door  
pianist Thijn Vermeulen.

Zondag 18 februari 
15.00 uur
entree € 6,50

EXPOSITIE 
Zondag 17 december
14.00 uur
Toegang: gratis

Literaire Salon  

De vergeten schrijfsters A.S.C  
Wallis, pseudoniem voor (Adele 
Opzoomer) en Christine Doorman, 
beiden geboren in Utrecht rond 
1850, komen aan bod in de Literaire 
Salon van 11 februari 2018.

Wereldkeuken

Hongarije
Podium Oost heeft het genoegen in 
januari een aantal vrouwen van de 
Utrechti Magyar Klub (Hongaarse 
vereniging in de provincie Utrecht) 
te mogen verwelkomen voor de 
Wereldkeuken. 

De dames gaan ons verrassen met 
smakelijke gerechten uit de Hongaar
se keuken en natuurlijk iets vertellen 
over hun land en (eet)cultuur. Na het 

diner wordt in onze “huis bioscoop” 
een film uit Hongarije vertoond over 
de lotgevallen van een tweeling die 
tijdens WOII onderduiken op het Hon
gaarse platteland. U kunt ook naar de 
film als u niet komt eten.

Vrijdag 19 januari 
Diner 19.00 uur
Kosten diner: € 10,- met U pas € 8,-
Film 21.00 uur - kosten film: € 3,- 

Ze waren beroemd in hun tijd; A.S.C. 
Wallis debuteerde toen ze 19 was 
als literair wonderkind met een in 
Duitse verzen geschreven treurspel 
over Hertog Alva,” Der Sturz des 
Hauses Alba”. Toen ze pas 24 was 

Jeanne Witkam 
- Schilderijen

Voor Jeanne Witkam zijn fantasie, 
speelsheid en realisme de uitgangs
punten voor een schilderij.
Herkenbare beelden uit het dage
lijks leven in combinatie met klas
sieke motieven vormen telkens een 
nieuw geheel voor een thema en ge
ven een sprekend beeld. De samen
voeging van deze elementen leidt 
tot een stijl die aansluit bij het sur
realisme en het fantastisch realisme.

OPENING 
Zondag 4 maart 
16.00 uur
Toegang gratis

vele mensen in Europa. Onderweg 
verkende Tjerk het thema delen in 
onze huidige samenleving. Wat be
tekent delen voor jou en mij in deze 
tijd van veranderingen? Zoals het 
delen van tijd, kennis, verdriet, liefde, 
voedsel en bezit. Zijn we in staat om 
werkelijk te delen met elkaar in ons 
dagelijks leven, als het gaat om onze 
eigen buurt, om Europa en om onze 
planeet? Zijn we in staat om vrede 
met elkaar te delen?

Op zaterdagavond 10 februari speelt 
Tjerk Ridder een tryout van zijn nieu
we multimediale theaterprogramma 
'In het Licht van Martinus' bij Podium 

Oost. Ondersteund door band en 
filmfragmenten vertelt en zingt Tjerk 
over de ervaringen van deze bijzon
dere pelgrimstocht van Eiffeltoren 
naar Domtoren.

zaterdag 10 februari 2018
inloop: 19.30 uur
aanvang buffet: 17.30 uur
aanvang voorstelling: 20.00 uur
entree: 8,50 euro

Meer informatie over de voorstelling op 
tjerkridder.com

Vergeten schrijfsters  
rondom de Maliebaan

werd ze benoemd tot erelid van  
de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde.

Tot aan haar huwelijk met een 10 
jaar jongere Hongaarse student, 
woonde ze aan de Maliebaan. Haar 
vader was de filosoof, theoloog en 
jurist Cornelis Willem Opzoomer.

Christine Doorman bleef onge
trouwd en woonde in de buurt van 
de Maliebaan. Ze liet meer dan 
200 door haar geschreven of ver
taalde boeken na, vooral sprook
jes. Ze had al toen ze jong was het 
gevoel dat er een andere wereld 
school achter de zichtbare. Haar 
meisjesboek “Lotgevallen van een 
Geit” trok in die tijd, het is 1888, 
veel lezers.

Het bekendst werd ze toch als 
sprookjesverteller, waaronder de 
door haar vertaalde sprookjes 
van Andersen, met illustraties van  
Rie Cramer. En de verhalen van 
Selma Lagerlof met wie ze zich 
verwant voelde en heel goed  
bevriend was. 

In samenwerking met Marijke van 
Dorst van Salon Saffier. Voordracht 
Boris van den Wijngaard.

Zondag 11 februari
16.00 uur
entree € 5,00



Zumba

De beste work-out voor een goede conditie.
Calorieverbranding en dansplezier op 

Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse muziek.
Eerste open huis: 3 januari en 7 februari

Start: 17 januari en 14 februari
Zie voor de overige data: www.salsamandali.nl

Woensdag 20.00 - 21.00 uur 
10 lessen € 75, studenten € 70

Podium Oost Oudwijkerdwarsstraat 148 
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Ruimte huren
bĳ Podium Oost?

voor al uw cursussen,
workshops, lezingen,
dans, theater en meer

www.podiumoostutrecht.nl

VALLEN VERLEDEN TIJD
Voor wie
❖ Senioren, 55+. Die al één n of meerdere 

keren zijn gevallen.
❖ Senioren met een verhoogd risico voor

vallen.
❖ Senioren met angst voor vallen.

Doel cursus
❖ Verbeteren van het lopen.
❖ Verbeteren van de balans.
❖ Afname van de angst om te vallen.

Meer informatie
Inge Reinders, 06-25299364
www.reindersoefentherapie.nl

Eveline Egeler, 06-21206072
www.utrechtoefentherapie.nl

6 wekelijkse lessen van 1 uur

Steun

Podium Oost

Vriend worden
kan al voor 25
euro per jaar!

vrienden@podiumoostutrecht.nl

    Uitknipper  
Podium Oost weekend activiteiten

DECEMBER

Zondag 17 december 
14.00 uur  
Toegang gratis

Zondag 17 december
16.00 uur   
Toegang € 5,00

JANUARI

Zondag 14 januari 
16.00 uur  
Toegang gratis

Vrijdag 19 januari
19.00 uur
kosten € 10,00 (Upas € 8,00
Film: € 3,00

Zondag 21 januari
15.00 uur  
Toegang  € 8,50   

FEBRUARI

Zondag 4 februari
15.00 uur   
Toegang: € 8,50

Vrijdag 9 februari
20.00 uur   
Toegang: € 10

Zaterdag 10 februari
Buffet: vanaf 17.30 uur
Voorstelling: 20.00 uur
Toegang: € 8,50

Zondag 11 februari
16.00 uur
Toegang € 5,00

Zondag 18 februari
15.00 uur
Toegang: € 6,50

MAART

Zondag 4 maart
15.00 uur
Toegang gratis

Vrijdag 16 maart 
19.00 uur
Toegang € 10,00 (Upas € 8,00
Film: € 3,00

Zondag 18 maart
16.00 uur
Toegang € 5,00

Zondag 25 maart
15.00 uur
Toegang € 5,00 kinderen gratis.

APRIL

Zondag 8 april 
15.00 uur
Toegang € 5,00

Fotoexpositie januari - februari 

Literaire Salon

Aanstekelijke Folklore van Folklor Dansemble Amersfoort

Het optreden van vorig jaar is goed in 
de smaak gevallen en daarom komt 
het FDA weer terug bij Podium Oost 
met een aantal nieuwe choreografie
en. Wij laten u traditionele dansen zien 
uit landen van Duitsland tot aan Bulga
rije en van Nederland tot aan Rusland, 
welke verwerkt zijn tot een choreogra
fie. Wij geven het publiek een totaal
plaatje met dans, zang, livemuziek en 
prachtige bijbehorende traditionele 
kostuums. 

WERELDDANS
4 februari  
15.00 - 17.00 u
entree €8,50 kinderen gratis

Opening expositie
Tiny Bontekoe

Literaire Salon 
over Charlotte Mutsaers

Opening Foto expositie
Licht in de stad  Aad van der Tas

Wereldkeuken Hongarije
Kijk voor de film op 
www.podiumoostutrecht.nl

Oriëntaalse dans en cultuur
Arabisch popup cafe met oa. 
Yazila en dansensemble Alhambra

Werelddans
dansen uit diverse landen 

Requiem Waarheen leidt de weg
Levensverhaal van zes Utrechters
In het licht van Martinus

Try-out voorstelling Tjerk de Ridder
met vooraf Samen Delen buffet

Literaire Salon
Vergeten schrijfsters rondom de 
Maliebaan over A.S.C. Wallis en 
Christine Doorman

Belcanto Concert
Sopraan  Ksenija Celner
Pianist Thijn Vermeulen

Opening Expositie 
Jeanne Witkam schilderijen 

Wereldkeuken Nederland
Kijk voor de film op 
www.podiumoostutrecht.nl

Literaire Salon
Judith Schuil

Oost zoekt het uit
De Rode Beuk in Oost

Roodkapje...  
meer dan een sprookje

Licht in de stad - Aad van der Tas 

Charlotte Mutsaers

Aad van der Tas is in 1957 gebo-
ren in Zoetermeer en woont vanaf 
1981 in Utrecht. Hij fotografeert nu 
ruim vijf jaar de stad Utrecht. Zijn 
foto's zijn zwart/wit en hebben 
meestal betrekking op het licht  
zoals dat in de stad voorkomt.
  
Parijs staat bekend als de lichtstad 
van Europa, vaak verwijzend naar de 
lichten langs de Seine die de stad 
dag en nacht verlichten. Een andere 
betekenis van deze naam verwijst 
naar de verlichting als stad van cul
tuur en kunst. 
Aad wil met deze foto’s de schoon
heid van de stad, zijn woonplaats 
Utrecht, laten zien. De foto's zijn 
dichtbij zijn woonplek gemaakt en 
geven een impressie van de ver
schillende jaargetijden en weersom
standigheden door het jaar heen.
Aad laat zich inspireren door de 
mystieke religie waarin licht altijd 

Ze baarde opzien met haar inter-
view in de Volkskrant over het 
waarheidsgehalte van de verhalen 
die ze vertelde over haar broer; 
Charlotte Mutsaers, schrijfster en 
kunstenaar.
  
Opgegroeid in Utrecht, aan de 
Nieuwe Gracht, en schoolgegaan 
bij het Stedelijk Gymnasium aan de 
Homeruslaan, voelt ze zich, ook nu 
ze 75 is en de stad al jaren heeft 
verlaten, nog altijd Utrechtse.

Ze schreef de roman “Harnas 
van hansaplast” over haar broer  
Barend en beriep zich op haar vrij
heid als schrijfster om ook in inter
views hierover de werkelijkheid 
weer te geven zoals zij die voor 
zich zag.

een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Veel religieuze teksten verwijzen 
naar het licht. Het licht van Kerst 
en Pasen verwijzen naar een nieuw  
begin. Daarnaast wordt het licht 
vaak gebruikt in combinatie met de 

De Salon van 17 december gaat 
over dit boek en het overige werk 
van Charlotte Mutsaers. Over de 

Dans

dunne lijn tussen fictie en werkelijk
heid en hoe schrijvers zich in hun 
werk dienen te verhouden tot de 
waarheid. 

Zondag 17 december
16.00 uur 
entree € 5,00

duisternis en dat uiteindelijk het licht 
zal overwinnen.

OPENING  
Zondag 14 januari 
16.00 uur, toegang gratis



Schoenreparaties 

Fournituren 

Sleutels

Stomerij-service

Naamplaten

Hollandse slijpservice

Alabastine en hammerite

Verfbenodigheden 

HG producten

Stofzuigerzakken

Horlogebandjes 

Batterijen

Ecozz tasjes

Dylon textielverf

WEcyclE

Openingstijden

zo - ma: gesloten
di - vr:  08.00 -18.00 uur
za:  08.00 -17.00 uur

zilverenhamer@kpnmail.nl

De Zilveren Hamer

Jan van Scorelstraat 144
3583 CV Utrecht
030 - 251 4 215

www.zilverenhamer.nl

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

WWW.BASTACOSI.NL
Biltstraat 33
3672 AC Utrecht

Jan van Scorelstraat 28
3583 CP Utrecht

ELKE WERKDAG
09.30 - 17.00  Weggeeftafel en open inloop

MAANDAG
09.30 - 11.30 Arabische les - vrouwen

10.00 - 11.00 Mensendieck

10.00 - 12.00 Wijkinformatiepunt - NIEUW

11.15 - 12.15  Afrikaanse Dansconditieles 

12.00 - 21.30 deMuziekFabriek

13.00 - 16.00 Klaverjassen

14.00 - 16.00 Iedereen kan zingen 

14.30 - 16.30 Aquarelleren voor volwassenen

15.00 - 17.00 Wijkinformatiepunt - NIEUW

15.30 - 18.30 Dansclub Oost

17.30 - 22.00 Kookoovaja taallessen

17.30 - 19.00 Samen eten - 4e ma. v/d maand

19.30 - 23.00 Bridgeclub Utrecht Oost

19.30 - 22.15 Swing In Utrecht

DINSDAG
09.15 - 10.15 Pilates

10.00 - 12.00 Wijk informatie punt - NIEUW

10.45 - 12.15 Nederlandse les (conversatie) 

10.00 - 12.00 Zorgdialoog - 1 x per 2 mnd 

10.00 - 16.00 Inloop Odensehuis Andante

14.00 - 16.15 Atacoyo - 2 lessen

14.00 - 20.00 deMuziekFabriek

15.00 - 17.00 Wijkinformatiepunt - NIEUW

17.30 - 22.00 Kookoovaja taallessen

18.30 - 19.30 Mindful Yoga in de buurt

19.00 - 20.30 Nederlandse taalles

19.30 - 22.00 Mindfulness Moves

20.00 - 21.15 Tango Anna Rosa - beginners

WOENSDAG
09.00 - 22.00 deMuziekFabriek

09.15 - 10.15 Mensendieck

09.30 - 11.00 Wandelen in Oost

09.30 - 13.00 Speel-o-theek

10.00 - 12.00 Wijkinformatiepunt - NIEUW

10.00 - 16.00 Inloop Odensehuis Andante

10.30 - 11.30 Afrikaanse Dansconditieles

12.15 - 13.45 Vallen verleden tijd

14.00 - 16.00 Dansclub Oost

15.00 - 17.00 Wijkinformatiepunt - NIEUW

17.30 - 22.00 Kookoovaja taallessen

18.40 - 19.50 Lucky Yoga - Power Yoga 

19.15 - 20.30 Yoga Critical Alignment

19.30 - 21.00 Sahaja Yoga meditatie

20.00 - 21.00 Zumba

DONDERDAG
09.00 - 11.45  Spaanse les - 2 lessen

10.00 - 15.00 Senioreninloop

10.00 - 12.00 Schaken

10.30 - 11.30  Bewegen met de fysio voor 

senioren 

10.00 - 10.45  deMuziekfabriek & Odensehuis 

Andante: muziek op schoot met 

opa en oma

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.00 Computercafé

13.30 - 14.30 T’ai Chi

14.00 - 20.00 deMuziekFabriek

15.00 - 17.00 Computer Cursus

15.00 - 17.00  Tekenen en schilderen voor 

kinderen

15.30 - 19.30 Dansclub Oost

17.30 - 22.00 Kookoovaja taallessen

18.00 - 19.30  Samen Eten - 2e donderdag  

v/d maand

20.00 - 21.30 Afrikaanse en Braziliaanse dans

20.00 - 22.00 Vrouwenkoor ZIP

VRIJDAG
08.45 - 09.45 Mindful Yoga in de buurt

09.00 - 12.00 deMuziekfabriek

09.30 - 10.30   Inloopspreekuur wijkagenten  

1e vrijdag v/d maand

10.00 - 12.00 Computercursus

10.00 - 16.00 Inloop Odensehuis Andante

10.15 - 12.30 Atacoyo - 2 lessen

14.00 - 16.00 Granny’s Finest

16.00 - 18.00 deMuziekfabriek

17.30 - 22.00 Kookoovaja taallessen

19.00 - 21.30  Wereldkeuken - 3e vrijdag  

v/d maand

19.30 - 22.00 Tango Anna Rosa

ACTIVITEITENPROGRAMMA '17 NOV T/M JAN '18
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie zie www.podiumoostutrecht.nl
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ELKE DONDERDAG 
Vanaf 10.00 Inloop + koffie
10.00 - 12.00 Spelletjes
10.30 - 11.30 Gratis Bewegen
12.00 - 13.00  Gezamenlijke lunch
13.00 - 15.00   Computer-inloop 

met Joos  
Communicatie 

Iedere week wisselend program
ma: van schilderen tot lezingen! 
Bekijk de website voor het actu
ele programma of kom een keertje 
binnenlopen.

ACTIVITEITEN SENIORENINLOOP 2018
Iedere donderdag van 10.00 - 15.00 uur. Onbeperkt koffie en thee € 1,50, lunch € 2,00  
opgeven per week voor 10.30 uur bij info@podiumoostutrecht.nl of 030 - 2581994.

Handwerkclub 
Granny’s Finest
Granny’s Finest is een modem-
erk waarbij ambacht en design 
samenkomen door generaties 
met elkaar te laten samen-
werken. Maar ze zijn niet zo-
maar een modemerk. Granny’s  
Finest is een ‘social enterprise’, 
oftewel een onderneming met 
een maatschappelijke missie.
 
Granny’s Finest bundelt de 
krachten van jong en oud door 
handwerkclubs te organiseren 
voor senioren. Jong en oud  
leren van elkaar, de sjaals, mut
sen en handschoenen worden 
ontworpen door jonge creatieve 
talenten en de senioren maken 
en voeren de ontwerpen uit. 
Zo kunnen ze gezamenlijk hun 
hobby uitoefenen, waarmee ook 
de eenzaamheid onder ouderen 
wordt tegengegaan.
Vandaar de slogan: ‘Designed 
by the new, produced the best 
and worn by the greatest!’

GRANNY’S FINEST
Vrijdag
14.00 - 16.00 uur

Bewegen met Stichting Academie Instituut 

Fysiotherapie PLUS steeds populairder

Op donderdagochtend kunnen  
ouderen gratis bewegen. Een com-
plete training met warming-up, 
loopoefeningen en technieken, 
rekken en strekken en een cooling 
down. Inmiddels is de populariteit 
van de les flink gegroeid. Hoe komt 
dat?   

Sam Beenhakker, fysiotherapeut bij 
het Academie Instituut: “In het begin 
was het even aftasten, maar het aan
moedigen van bewegen is goed ge
lukt! Bij bewegen met ouderen letten 
we er vooral op dat iedereen op zijn 
of haar eigen niveau mee kan doen. 
We zorgen voor laagdrempelige  
beweegmomenten en zorgen ervoor 
dat de oefeningen ook thuis uit te 
voeren zijn. Verder kunnen we hier 
ook individueel aandacht geven aan 
de mensen als dat nodig is.”

De bezoekers zijn dan ook erg en
thousiast over de les. Lida: “Ik ben zelf 
nog erg actief, ook bij de wandelclub 
op woensdagochtend. Deze les van 
de fysio is een goede aanvulling voor 
mij. Je leert toch weer nieuwe dingen. 
Verder vind ik het een leuke groep; 

meestal doen we gezellig nog een 
kopje koffie nadien.” 

Door spelelementen toe te voegen 
wordt het bewegen nog aantrekke
lijker gemaakt. Felix, bezoeker: “Nee, 
het is geen saaie bedoening hier 
hoor; het is flink aanpakken! Dat vind 
ik heel leuk. Omdat het gratis is, wil  
ik Vriend van Podium Oost worden. 
Zo kan ik toch een beetje bijdragen.”

BEWEGEN VOOR SENIOREN
Donderdag 10:30 – 11:30
Toegang: gratis

Gratis Bewegen met Ruben, Sam en Lisette

Oost zoekt het uit
Onder deze noemer worden bij  
Podium Oost in 2018 zondagmid-
dagbijeenkomsten georganiseerd 
over actuele onderwerpen. Onder-
werpen die spelen in Utrecht Oost 
of die aanspreken doordat ze in 
het nieuws zijn. 

Onderwerpen dus voor een breed 
publiek, waarbij de wetenschap ons 
helpt om die beter te begrijpen. In
teressant voor iedereen: bewoners, 
belangstellenden, wetenschappers 
en betrokkenen.

De aftrap is zondag 25 maart 
met de meer dan anderhalf eeuw 

oude Rode Beuk, bij het Rosarium.  
Omringd met veel zorg en aan
dacht, veelvuldig in het nieuws en 
met een eigen boek en facebook
pagina! Veel weten we dus al, maar 
wat weten we nog niet?
Onze Rode Beuk is een icoon van 
Oost, maar hij is ziek. Hoe zit het 
nu met die schimmel die de boom 
aantast, weten we daar alles al van? 
Is hij nog te genezen? Hoe zorgt hij 
voor schone lucht in Oost? En hoe 
staat het met de geschiedenis van 
mens en boom? 

Vanuit (on)verwachte invalshoeken 
zullen deskundigen hun licht laten 

schijnen over en naar aanleiding 
van 'onze' Beuk. Nieuwsgierig? Of 
heeft u zelf vragen? Kom dan naar 
Podium Oost op zondag 25 maart! 

En zet alvast 27 mei in de agenda: 
op de tweede bijeenkomst zal de 
zaak van de 'Marsdijkmoord' uit 
1986 centraal staan, die jaren later 
door de vooruitgang van de DNA
techniek werd opgelost. 

DE RODE BEUK IN OOST 
Zo 25 maart 
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur

Waarom zou Coen Swijnenberg  
Vriend van Podium Oost worden?

“Wonen in Utrecht is al leuk. Wonen in Utrecht 
Oost is fantastisch! Ik woon op een rustige 
plek. Een prima rustpunt in het jachtige  
bestaan van een DJ van Radio 538. Voor veel 
jongeren misschien zelfs iets te rustig. Dan is 
het goed dat ze ook in Podium Oost terecht 
kunnen, want daar wordt ook veel aan muziek 
gedaan. Geen heavy metal, maar verder is 
er volop ruimte voor alle soorten muziek. Van 
singer-songwriters tot klassiek. En er is ook 
te genieten van alle mogelijke danssoorten. 
Flamenco, tango, traditionele dansen, en niet 
te vergeten Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 
dans. Leuk om naar te kijken maar ook om 
mee te doen. Wat mij betreft geldt dus  
ook voor jongeren dat het goed is dat je 
‘Vriend van Podium Oost’ wordt”

Lezing

Judith Schuil 
In de serie beroemde Utrechtse 
vrouwen houdt Judith Schuil een 
lezing over Anna Maria Schuur man 
1607 - 1678.

Anna Maria Schuurman was de eerste 
vrouw in Europa die aan de univer
siteit (in Utrecht) studeerde; Theolo
gie en filosofie. Ze was ook dichter,  
humanist, kunstenares en insecten
deskundige.

Schuurman woonde in het huis Ach
ter de Dom 8 waar een gevelsteen 
aan haar herinnert. Ze correspon
deerde o.a. met Descartes en Con
stantijn Huygens. Ze heeft een loflied  
op de Utrechtse universiteit  
geschreven waarin zij haar sekse
genoten aanspoorde om ook te 
gaan studeren.

Uit een gedicht van haar:
O Utrecht, lieve stadt, hoe soudt ik  
u vergeeten……

LEZING
Zondag 18 maart 
16.00 uur
entree € 5,00


