
HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN UTRECHT-OOST

nieuw in de buurt!

Baanstraat 10 Utrecht

ICU biedt o.a.
– remedial teaching
– (vergoede) dyslexiebehandeling
– faalangst- en zelfbeeldtraining

praktijk-icu.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 

Het wordt een middag met een bonte aan-
eenschakeling van oude en ook nooit ver-
toonde scenes van Van Kooten en De Bie. 
En ongetwijfeld ontlokt Van Dam aan De 
Vries de nodige anekdotes uit de jaren van 
intensieve samenwerking met het duo. 
Van 1966 tot 1998 schreven Kees van  

Kooten en Wim de Bie nationale televisie-
geschiedenis. Dit deden zij op een nooit 
eerder vertoonde, uniek humoristische 
wijze en in tientallen programmavormen. 
Door het spelen van een schier eindeloze 
reeks ‘vaderlandse standaardtypes’ hiel-
den zij onze samenleving een heilzame 

(lach)spiegel voor, waarin generatie na 
generatie zich herkende.  Ze waren soms 
hun tijd ver vooruit. Toen zij in 1981 de 
opkomst en ondergang van de Tegenpar-
tij op de VPRO-televisie brachten, konden 
zij niet vermoeden dat decennia later de 
politieke denkbeelden van de Haagse Vrije 
Jongens Jacobse en Van Es moeiteloos 
door te trekken waren naar het gedach-
tengoed van Pim Fortuyn en Geert Wil-
ders. Het in 1974 opgerichte Simplisties 
Verbond bevolkte een stoet van landge-
noten het satirische podium; o.a. mijnheer 
Foppe, het hoeksteengezin Cor, Cock en 
Ab van der Laak, burgemeester Van der 
Vaart en wethouder Hekking, moeder Car-
la en zoon Frank van Putten, ingenieur 
Walter de Rochebrune en de Vieze Man, 
de oudere jongeren Koos Koets en Robbie 
Kerkhof, de paniekerige bejaarde gebroe-
ders Gé en Arie Temmes en zelfbenoemde 
Keek op de Week-deskundigen als de Ne-
derlandicus dr. E.I. Kipping, Berendien uut 
Wisp, Prof. dr.ir. P. Akkermans en Oost-Eu-
ropadeskundige dr. Clavan. 
Uit deze  unieke erfenis van scherpe hu-
mor en satire heeft Martin de Vries het 
speciale programma ‘En wel hierom’ sa-
mengesteld, dat hij in het interview met 
Harry van Dam met plezier toelicht. Hu-
mor, verbluffende taalverrijking en frap-
pante actualiteit voor jong en oud!

EN WEL HIEROM: EEN MIDDAG 
OVER VAN KOOTEN EN DE BIE 

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

PODIUM OOST VIERT EERSTE LUSTRUM IN SEPTEMBER
In september bestaat Podium Oost al 
weer vijf jaar. We vinden dat de gewoon-
ste zaak van wereld, maar dat is het niet. 
Wekelijks stappen meer dan 1200 bezoe-
kers binnen. En steeds vaker voor allerlei 
activiteiten in het weekend. Er gaat bijna 
geen weekend voorbij zonder dat er iets 

bijzonders te beleven valt. Lezingen, try-
outs, debatten, dans-opvoeringen. En we 
zijn gestart met populaire en laagdrem-
pelige, wetenschappelijke lezingen. Ach-
tergrondkennis is niet nodig. Een serie die 
helemaal past bij het karakter van Podium 
Oost.

DAAROM IS RICHARD KRES  
VRIEND VAN PODIUM OOST
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Zondag 15 april 
Tijd: 15:00 uur 
Toegang: 12,50

 Heel veel buurtbewoners bij het lijsttrekkersdebat onder leiding van politiek  
journalist Kees Boonman in Podium Oost op zondag 11 maart.

Noem hem gerust fanatiek als het om 
een schoner milieu gaat. Richard Kres 
(75) was er beroepsmatig mee bezig in 
alle uithoeken van de wereld. ‘Een beter 
milieu begint bij jezelf’ is ook privé zijn 
belangrijkste leefregel. Geen auto en 
geen vliegtuigvakanties. Liever met Car-
la op de fiets door het vlakke land van 
Oost Groningen.

Richard is geen geboren Utrecht-Ooster. 
Maar wel al ruim 40 jaar betrokken bij het 
wel en wee van de wijk. Eerst vanuit de 
Appelstraat, later de Aurorastraat en nu 
vanuit een monumentaal appartement in 
de Oudwijkerlaan.
In de jaren zeventig bracht hij de boom-
bezetters in Amelisweerd al eten en een 
jenevertje om warm te blijven. Tegen-
woordig maakt hij zich druk over de lucht-

kwaliteit in de stad. Samen met vrienden 
richtte hij ‘De kracht van Utrecht’ op. 
Stadsgenoten die zich zorgen maken over 
de verkeersontwikkelingen. Zoals de ver-
breding van Rijksweg 27 bij Amelisweerd.

SAMEN STERKER
Richard gelooft ook heilig in de gezamen-
lijke kracht van mensen. Die herkent hij 
ook bij Podium Oost. ‘Je moet niet achter-
over gaan zitten als de overheid zich te-
rugtrekt Dat heb ik nooit gedaan. Samen 
kom je er vaak sterker uit. Bij Podium Oost 
organiseren we elke week een wandel-
tocht. Met wijkgenoten kom ik op plekken 
waar ik in al die 40 jaar nog nooit ben ge-
weest. Podium Oost is daarbij een prach-
tige thuisbasis. Een plek waar wordt gedis-
cussieerd over de problemen in de wijk, 
maar waar je ook bij een etentje je kennis 
over andere landen kunt bijspijkeren.’

‘In Podium Oost bundelen wijkbewoners 
hun krachten. Daar moeten we heel zuinig 
op blijven. Voor mij reden genoeg om 
Vriend van Podium Oost te zijn.’

OOK 'VRIEND' WORDEN?
mail naar vriend@podiumoostutrecht.nl

Onder de titel ‘En wel hierom’ brengt Podium Oost het unieke en legendarisch duo 
Van Kooten en De Bie terug op het scherm. Op zondag 15 april gaat oud-journalist 
Harry van Dam, (Utrechts Nieuwsblad, AVRO, NOS) in gesprek met Martin de Vries, 
media-ondernemer en destijds de creatieve editor van het duo. Hij was verantwoor-
delijk voor de montage van hun programma’s. Hij is nog steeds betrokken bij pro-
jecten van de heren. 

Ons eerste lustrum verdient het dus om 
groots te worden gevierd. We werken er 
nu al hard aan om de bewoners van 
Utrecht-Oost in september een prettige 
verrassing bezorgen. Hoe dat kan je le-
zen in de volgende Podium Oostkrant of 
houd onze website in de gaten.
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN! 

Maandag en woensdag: van 
15.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag en vrijdag: van 10.00 
tot 12.00 uur 
 

Kom langs! 
 
 Oudwijkerdwarsstraat 148 
www.wijkinformatiepuntutrecht.nl 

 

• 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

	

WWW.KOOKOOVAJA .NL 

TAALCENTRUM 

 TAALLESSEN 
OP ALLE NIVEAU’S  

Nieuwgrieks • Frans 
Italiaans • Roemeens 

Spaans • Engels 

Steun

Podium Oost

Vriend worden
kan al voor 25
euro per jaar!

vrienden@podiumoostutrecht.nl

BLIJF NIEUWSGIERIG! 
Cisca Dresselhuys over ouder worden en zijn

Vanaf 2019 bestaat de helft van de Neder-
landse bevolking uit mensen ouder dan 50 
plus. En ze leven ook langer dan vroeger. 
De nieuwe generatie ouderen laat zich niet 
afschrijven of wegstoppen in een verzor-
gingshuis. Maar er wordt nog steeds ste-
reotypisch over ouderen gedacht. Ze hou-
den niet van verandering, zijn niet meer 
flexibel en veel ziek. Ouderen worden 
maatschappelijk als een lastenpost gezien; 
wat kost die vergrijzing ons wel niet...?

Cisca Dresselhuys draagt met verve uit dat 
je eigen positieve houding en een andere 

houding van de buitenwereld ten opzich-
te van oud zijn je zelfbeeld, zelfwaardering 
en positie in de maatschappij positief be-
palen. 

Je wordt op een goede manier oud door:
• regie over je eigen leven houden
• een gevoel van verbondenheid met  

anderen en de wereld om je heen be-
houden.

Zondag 27 mei
Tijd 16.00 uur
Toegang € 5,- 

De Joods-Duitse kunstenares Charlotte 
Salomon (1917-1943) maakte een impo-
sant en allesomvattend kunstwerk, met 
als titel 'Leben? oder Theater?' Door haar 
volledige en roerige familiegeschiedenis 
letterlijk op te tekenen trachtte zij de dood 
op een afstand te houden. Tot maart 2018 
exposeert het Joods Historisch Museum 
in Amsterdam haar werk.

WERELDKEUKEN JOODS  
Heerlijke gerechten uit de Joodse keu-
ken staan op vrijdag 18 mei op het menu 
tijdens de Wereldkeuken. Aansluitend 
aan het diner wordt er om 21.00 uur een 
film vertoond.

Bij het ter perse gaan van deze krant was 
de titel van de film nog niet bekend. Kijk 
voor actuele informatie op onze website: 
www.podiumoostutrecht.nl

Aanmelden voor het diner en de film kan 
tot vrijdag 18 mei om 12.00 uur

Telefoon: 030-2581994
e-mail: info@podiumoostutrecht.nl 
U kunt ook naar de film als u niet komt eten.  

Vrijdag 18 mei
Diner: 19.00 uur
Kosten diner: €10,- met U pas € 8,-

Film: 21.00 uur
Kosten film: € 3,- 

Wereldkeuken Bulgarije
Vrijdag 15 juni

CHARLOTTE SALOMON 
DOOR MARIAN VAN CASPEL

Podium Oost heeft een nieuwe piano no-
dig en daarom organiseren we op zondag 
13 mei een pianomarathon en schilderij-
veiling. Vanaf 13.00 uur zijn verschillende 
pianisten te beluisteren en de bezoekers 
mogen zelf de pianotoetsen ook beroeren! 
Schilderijen van kunstenaar Mehrnaz Sa-
lehi komen onder de hamer onder leiding 
van de voorzitter van Podium Oost, Hans 
Elsendoorn.  De schilderijen zijn op 12 mei 
te bekijken bij Podium Oost.
De opbrengst van deze middag wordt ge-
bruikt om een nieuwe piano te kopen.

Zondag 13 mei
Tijd: 13.00 uur
Toegang: Gratis
Voor deelname aan de pianomarathon 
wordt een bijdrage verwacht.

PIANOMARATHON

DUO PARDIS SPEELT: ‘STRAKS 
ZINGT DE NACHTEGAAL’

Duo PARDIS speelt: straks zingt de 
nachtegaal. Pardis bestaat uit Mehrnaz 
Salehi (zang) en Bam Commijs (piano).  
Samen componeren ze oosterse me-
lodieën in modern-klassieke toonzet-
ting voorzien van poëtische teksten in 
het Perzisch. 

Zaterdag 26 mei  
19.30 – 21.30 uur 
Toegang: € 7,50

WERELDKEUKEN

CULTUUR
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LEZING & DEBAT

Ouderen moeten hun plaats in de maatschappij terug eisen. Daarover vertelt Ciska 
Dresselhuys , voormalig hoofdredacteur van Opzij op zondag 27 mei. Zij gaat over 
het onderwerp ook graag in discussie met de aanwezigen. 

LEZING & DEBAT

Marian van Caspel is kunsthistorica. In 1988 
was zij medeoprichter van de Kunsthisto-
rische Leergangen Utrecht. Vanuit haar be-
drijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 
2011, geeft zij lezingen en cursussen over 
oude, moderne en hedendaagse kunst.

Zondag 29 april
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

LEZING & DEBAT

Kunst is een belangrijk middel om een 
politieke boodschap over te brengen. Tij-
dens WO II gebruikt de bezetter kunst en 
kultuur om de Nederlandse bevolking te 
doordringen van het Nationaalsocialis-
tisch gedachtengoed. Op 27 november 
1940 wordt daarom het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten opge-
richt. Doel; Nederlanders opvoeden naar 
de Nationaalsocialistische denkbeelden 
over Volksch bewustzijn.

Op 25 november 1941, moeten kunste-
naars zich verplicht aansluiten bij de Kul-
tuurkamer en moeten musea de kunst van 
Joodse kunstenaars, en socialistische of 
communistische kunst verwijderen.
Een kunstwerk? Dat moet figuratief zijn, 
realistisch liefst, zoals ‘het doordringend 
portret, het verstilde stilleven, het land-
schap met sfeer‘, vindt Tobie Goede-
waagen, hoofd van het Departement en 
verantwoordelijke voor de Kultuurkamer.

Filmprogramma De Bezetting
Het programma staat vanaf 
half april op de website
Vrijdag 4 mei
Tijd: vanaf 14.00 uur
Toegang: Gratis 

DE KRACHT VAN KUNST

CULTUUR

Na de Dodenherdenking op 4 mei bent u 
welkom in Podium Oost bij een inleiding 
op de geschiedenis van de Kultuurkamer 
en de aangesloten kunstenaars door Mij-
nie Borghstijn. David Keuning, auteur van 
het boek  ‘de Bouwkunst en de nieuwe 
orde van 1940-1945‘ geeft een lezing en 
Boris van de Wijngaard draagt verzetspo-
ezie en propagandaverzen voor (o.v.b.).

Eddy de Jongh, emeritus hoogleraar 
Kunstgeschiedenis (iconologie en kunst-
theorie) geeft een lezing over Eigen en 
Vreemd in de Nederlandse Kunst. “De fi-
guur Rembrandt is in de oorlogsjaren in 
het nationaal-socialistisch gelid gezet. Ge-
huldigd als een op en top Arier” (uit de 
lezing voor het Verzetsmuseum door Eddy 
de Jongh).

Vrijdag 4 mei 
Tijd: 20.30 – 22.00 uur
Toegang: Gratis

nog 1 regel  er uit 
mogelijk?



WAT OOST WEET 
Onder deze noemer worden bij Podium Oost in 2018 zondagmiddagbijeenkomsten georganiseerd over actuele  
onderwerpen. Onderwerpen 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. Interessant voor iedereen:  
bewoners, wetenschappers en andere belangstellenden. De eerste bijeenkomst is op zondag 25 maart.

Ruimte huren
bĳ Podium Oost?

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

www.podiumoostutrecht.nl
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Steeds vaker worden oude zaken opgelost 
door nieuwe technieken. Op zondag 10 
juni bespreekt: ‘Wat Oost Weet’ wat er zoal 
bij deze nieuwe technieken komt kijken. 
We beginnen met de zg.‘Marsdijk moord’, 
die Oudwijk  in 1986 deed opschrikken en 
pas 20 jaar later werd opgelost door 
DNA-analyse. Sprekers zijn o.a. Officier van 
Justitie mevrouw Hester de Koning en ie-
mand van de Utrechtse Politie. 

Mevrouw de Koning lostte samen met de 
Utrechtse Politie deze misdaad op. Het 
University College Utrecht gaat in op de 
DNA analyse en verwantschapsonder-
zoek. Vragen die aan de orde komen zijn: 
Wat waren de problemen toen? Wat is er 
verbeterd? Hoe worden cold cases nu ge-
selecteerd en aangepakt? Dat alles be-
spreken we bij Podium Oost.

Zondag 10 juni 
Tijd: 15:00 uur 
Toegang: € 5,-

Opera/operette- estafette door Arti Vo-
caal. Bekende melodieën en meezingers. 
In scene, met kostuums en piano. Neder-
landse spreekteksten en spreekstalmees-
ter. Voor alle leeftijden, voor operabegin-
ners en voor liefhebbers van heerlijke 
melodiën. Het publiek kan sommige lie-
deren meezingen, zoals Toreador, Brüder-
lein en Libiamo.
Arti Vocaal verenigt (semi-) professionele 
zangers voor dit prachtige programma. 
Elk half jaar komen zij in wisselende sa-
menstelling naar Podium Oost, waar zij 
vorige herfst de klucht Le Nozze di Figaro 
van Mozart opvoerden. Een gevarieerd 
programma geschikt voor het hele gezin.

Zondag 22 april
Tijd: 15.00 uur  
Toegang: € 12,50  Kinderen gratis

CARMEN EN CSÁRDÁS 

OUDE ZAKEN, NIEUWE METHODEN:  

UITKNIPPER 
weekendactiviteiten
MAART

APRIL

MEI

JUNI

Onderwerp van gesprek is de ruim 160 jaar 
oude Rode Beuk bij het Rosarium. Omringd 
met veel zorg en aandacht, veelvuldig in 
het nieuws en met een eigen boek en fa-
cebookpagina! Wijkbewoner Rudo den 
Hartog neemt ons mee in het rijke verleden 
van boom en buurt. Hoogleraar Francine 
Govers wijdt ons in in de wondere wereld 
van de schimmels en vooral die ene die 
onze boom teistert. Dagvoorzitter Wieke 

LEZING & DEBAT
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Podium Oost
zoekt vrĳwilligers!

Barmedewerkers
technici
klussers

info@podiumoostutrecht.nl
030-2581994

Zondag 18 maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

Zondag 25 maart
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,-
Kaartverkoop vanaf 14.30 uur

Zondag 8 april
15:00 uur
Toegang: € 5,-

Zondag 15 april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 12,50

Zondag 22 april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 12,50

Zondag 29 april 
Tijd: 13.30 uur
Toegang: Gratis

Zondag 29 april
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

Vrijdag 4 mei 
Tijd: 14.00 uur
Toegang: Gratis

Vrijdag 4 mei 
Tijd: 20.30 uur
Toegang: Gratis

Zondag 13 mei
Tijd: 13.00 uur
Toegang: Gratis
Deelname pianomarathon:  
eigen bijdrage

Vrijdag 18 mei 
19.00 uur
Kosten eten € 10,- (U-Pas € 8,-)
Film: € 3,-

Zaterdag 26 mei  
Tijd: 19.30 uur 
Toegang: €7,50

Zondag 27 mei
Tijd 16.00 uur
Toegang € 5,-

Zondag 3 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,- 
Kinderen gratis

Zondag 10 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,-

Vrijdag 15 juni 
Tijd: 19.00 uur
Kosten eten € 10,- (U-Pas € 8,-)
Film: € 3,-

Zondag 17 juni 
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,-

Vrijdag 22 juni
Tijd: 20.00 uur (o.v.b.)
Toegang: € 10,-

Literaire Salon A.M. Schuurman

Wat Oost Weet: De Rode Beuk 

Roodkapje: meer dan een sprookje 

En wel hierom... Multimediale  
voorstelling over Van Kooten en De Bie

Carmen en Csárdás door Arti Vocaal

Opening expositie Grietje van Ginneken 
en Floribert Kadima Moussa

Lezing over Charlotte Salomons

WO II programma
Filmprogramma over de bezetting
Vanaf half april staat op de website welke 
films we draaien

Lezing over de Geschiedenis van de  
Kultuurkamer

Pianomarathon en veiling schilderijen

Wereldkeuken Joods

DUO Pardis

Cisca Dresselhuys over ouder worden  
en zijn

El Periquin Flamenco Trio & Conchita en 
Falu de Galvan  

Wat Oost Weet: Een cold case in Utrecht

Wereldkeuken Bulgarije + film

Lezing Stadsgeschiedenis  & wandeling

Tango evenement i.s.m. Anna Rosa

Eefting en de studenten van het University 
College zorgen voor genoeg gesprekstof 
om tijdens een drankje na te praten.
Nieuwsgierig? Of heeft u zelf vragen? Kom 
dan naar Podium Oost op zondag 25 
maart! 

Zondag 25 maart 
Tijd: 15:00 uur
Entree: € 5,- 

HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN 
DE RODE BEUK BIJ HET ROSARIUM

Grietje van Ginneken en Floribert Kadima 
Moussa maken samen kunst; etsen en 
prachtige lino's met vrolijke kleuren en 
teksten. Zij, kunstenares en geboren in 
Brabant. Hij, vluchteling en afkomstig uit 
Congo, leerden elkaar kennen via het 'ma-
tjesproject' van de Noodopvang Dakloze 
Vreemdelingen in Utrecht. Grietje werkt 
daar bij het wekelijkse spreekuur en stimu-
leerde Floribert om iets te doen met de 
verhalen uit zijn land. Bezig zijn met kunst 
maakt dat hij de onzekerheid over zijn toe-
komst voor even kan vergeten. Het is nog 
onzeker of Floribert een verblijfsvergun-
ning krijgt. De Noodopvang biedt in de 
tussentijd bed, bad, brood en begeleiding. 
Het resultaat van de samenwerking tussen 
Grietje en Floribert is te zien op de expo-
sitie met de toepasselijke naam 'De kracht 
van kunst.' Een kaartenmapje van het werk 
is te koop bij Podium Oost. De voorzitter 
van de Stichting Noodopvang Dakloze 
Vreemdelingen Utrecht, Henk Brandt, 
opent de expositie.

DE KRACHT VAN KUNST

CULTUURCULTUUR

EEN COLD CASE 
IN UTRECHT

arti Vocaal presenteert:

Opening: Zondag 29 april 
Tijd: 13.30 uur
Toegang: Gratis

EXPOSITIE GRIETJE VAN GINNEKEN 
EN FLORIBERT KADIMA

Programma onder voorbehoud.



25% 
KORTING

40161

DOE JE KIND EEN  
BIJZONDERE SCHOOL  

CADEAU

Stepping
Stoneswww.ksu-steppingstones.nl

Ontdek tweetalig onderwijs 
in Utrecht-Oost

Maliebaan 6 • 3581 CM Utrecht • T 030 234 50 50 • E info@kaepnotaris.nl

www•kaepnotaris•nl

Uw vraag vormt ons uitgangs

160,1 x 60 mm_KAeP adv_febr2018_1.indd   1 08-02-18   12:26
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ACTIVITEITEN SENIORENINLOOP MAART T/M JUL 2018
Opgeven per week voor 10.30 uur bij info@ podiumoostutrecht.nl of 030-2581994. 

ACTIVITEITEN PROGRAMMA MAART T/M MEI 2018
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie zie onze website

MAART

22 maart
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

29 maart
13.00 - 15.00 uur   Youtube filmpjes en Bingo

APRIL

5 april
13.00 - 15.00 uur  spelletjes met Frank Leenders

12 april
13.00 - 15.00 uur  Zin In

19 april
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

26 april
13.00 - 15.00 uur  Youtube filmpjes

MEI

3 mei
13.00 - 15.00 uur  spelletjes met Frank Leenders

10 mei  Geen senioren inloop 
vanwege Hemelvaart

17 mei
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

24 mei
13.00 - 15.00 uur  YouTube Filmpjes

31 mei
13.00 - 15.00 uur  Kunstgeschiedenis door 

Lienke

JUNI

7 juni
13.00 - 15.00 uur  spelletjes met Frank Leenders

14 juni
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

21 juni
13.00 - 15.00 uur  Sjoelen

28 juni
13.00 - 15.00 uur  Youtube filmpjes

JULI

5 juli
13.00 - 15.00 uur  Spelletjes met Frank Leenders

Elke werkdag zijn de weggeeftafel en open 
inloop van 9.00-17.00 uur open!

MAANDAG

09.30-11.30  Arabische les (vrouwen)
10.00-11.00  Mensendieck
11.15-12.15  Afrikaanse en Braziliaanse dans 

NIEUW 
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  Wijk informatie punt
15.30-18.30  Dansclub Oost
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
17.30-19.00  Samen eten (4e maandag van de 

maand)
19.30-23.00  Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15  Swing In Utrecht

DINSDAG

09.00-11.00  Stilstaan bij bewegen NIEUW
10.00-12.00  Wijk informatie punt
10.00-11.30  Nederlandse les (conversatie)
10.00-12.00  Zorgdialoog (1 keer in de 2 

maanden )
10.00-16.00  Inloop Odensehuis Andante
14.00-16.15  Atacoyo (2 lessen)
14.00-20.00  deMuziekFabriek
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  Positief door de overgang NIEUW 

vanaf 3 APRIL
19.30-22.00  Mindfulness Training 

(Mindfulness Moves)

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
10.00-16.00  Inloop Odensehuis Andante
10.30-11.30  Afrikaanse en Braziliaanse dans 
12.15-13.45  Vallen verleden tijd

14.00-16.00  Dansclub Oost
15.00-17.00  Wijk informatie punt
15.00-17.00  Young Engineers NIEUW vanaf  

7 maart
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

09.00-11.30  Spaanse les (2 lessen)
10.00-15.00  Senioreninloop
10.00-12.00  Schaken
10.00-11.00  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
15.30-19.30  Dansclub Oost
17.30-22.00  Kookoovaja taallessen
18.00-19.30  Samen Eten (2e donderdag van 

de maand)
20.00-21.30  Afrikaanse en Braziliaanse dans
20.00-22.00  Zingen is plezier

VRIJDAG

08.45-09.45  Mindful Yoga in de buurt
09.00-11.00  Wijk informatie punt
09.00-12.00  deMuziekfabriek
09.30-10.30  inloopspreekuur wijkagenten  

(1e vrijdag in de 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 van  

de maand)
19.30-22.00  Tango Anna Rosa

ROODKAPJE…  
MEER DAN EEN SPROOKJE

RENGER DE BRUIN 
DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD

NIEUWE VORMGEVING

3-GANGEN DINER  
IN HUISELIJKE SFEER 
U kunt twee keer per maand mee-eten 
met Samen Eten. Elke tweede donderdag 
van de maand en elke vierde maandag 
van de maand serveren wij een 3-gangen 
menu in gezellige, huiselijke sfeer. 
Vanaf een uur of 17.00 kunt u binnenlo-
pen en een drankje bestellen. 
Op maandag serveren we het eten rond 
17.30 uur het eten geserveerd en op don-
derdag om 18.00 uur. 

Kosten: € 6,- met U-pas € 3,50 
Aanmelden kan via 030 2581994 of 
info@podiumoostutrecht.nl. 
Aanmelden kan tot 12 uur ’s middags 
op de dag zelf.

‘Er was eens een meisje met een 
rood kapje. Ze wilde haar groot-
moeder gaan bezoeken…

Zo begint het oeroude sprookje. Eeuwen-
lang noemen we haar bij ons Roodkapje, 
in Engeland Little Red Riding Hood en in 
Duitsland Rotkaeppchen… Maar ze leeft 
ook in Turkije en China.
Waar komt ze vandaan? Is ze via de zijde-
route vanuit China naar Europa gereisd? 
Of andersom? Is ze afkomstig uit het 
sprookje ‘De wolf en de kinderen’ dat 
tweeduizend jaar geleden al verteld werd 
in het Midden-Oosten? En de talrijke ver-
sies in Afrika waar komen die dan van-
daan? Is het thema zo diepgeworteld, dat 
er onafhankelijk van elkaar allerlei culturen 
hun eigen Roodkapje tot leven brachten?

SOCIAL MEDIA
En nu treffen we haar aan op Facebook 
en Youtube. En de wolf? Ook die laat zich 
zien op sociale media. Jacqueline Broeyer 
neemt ons mee op die spannende cul-
tuurhistorische zoektocht. Jan Duindam 
verleent met zijn muzikale bijdrage 
kracht en fantasie aan de middag.

NEDERLANDS VOOR 
ANDERSTALIGEN

Podium Oost biedt cursussen Nederlands 
voor anderstaligen! De cursus wordt ge-
geven op dinsdagochtend tussen 10:00 
en 11:30 uur en dinsdag- en woensdag-
avond tussen 19:00 en 20:30. In elke 
groep is plaats voor tien deelnemers. Er 
wordt zoveel mogelijk rekening gehou-
den met het niveau en de behoeften van 
de individuele cursist. De cursussen wor-
den opgedeeld in modulen van zes we-
ken en gegeven door vrijwilligers met 
gedegen onderwijservaring. 

Kosten voor 10 lessen zijn 
€ 50,- per persoon
Aanmelden en informatie: 
info@podiumoostutrecht.

SAMEN ETEN

COLOFON
De Podium Oost krant verschijnt als 
los katern in de Oostkrant.
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Deze pagina’s zijn mede mogelijk  
gemaakt door het Wijkbureau 
Utrecht-Oost.

Vorig jaar begonnen we met de Podi-
um Oostkrant, die als bijlage bij de 
Oostkrant wordt verspreid. Dit was 
voor logische stap in de verdere pro-
fessionalisering van Podium Oost. 

Die samenwerking bevalt ons erg goed 
en nu maken we samen een volgende 
stap om de kranten nog beter te maken. 
Dat betekent dat Podium Oostkrant er 
nu iets anders uitziet dan vorig jaar. De 
opmaak is frisser en overzichtelijker ge-

IEDERE DONDERDAG
VAN 10.00 - 15:00 UUR: 

Vanaf 10.00 uur Inloop + koffie
10.00 - 12.00 uur Schaken met Frans
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym (gratis)
12.00 - 13.00 uur Gezamenlijke lunch
13.00 - 15.00 uur  Computer-inloop 

Onbeperkt koffie en thee € 1,50, lunch € 2,00

TAALLESSEN

De geschiedenis van de stad Utrecht be-
gint al ver voor de jaartelling. En vanaf de 
jaartelling woonden de Romeinen hier, 
op een plek die ze Trajectum noemden 
en waarvan bij opgravingen al veel spo-
ren zijn terug gevonden. De geschiedenis 
van de stad is niet alleen daarom boei-
end, dat is het vooral ook door de ver-
schillende bevolkingsgroepen die in 
Utrecht gewoond hebben. 
Renger de Bruin, historicus, was jaren-
lang conservator stadsgeschiedenis van 

De nadruk ligt vooral op hoe Roodkapje 
in de Europese literatuur en cultuur 
wordt gepresenteerd.

‘…en ze leefden nog lang en gelukkig’.

Zondag 8 april
Tijd: 15:00 uur
Entree: € 5,-

het Centraal Museum. Hij is mede -au-
teur van het boek “ Utrechts verleden in 
vogelvlucht “ dat eind vorig jaar ver-
scheen. In een lezing van een klein uur 
vertelt Renger de Bruin over de meest in 
het oog springende gebeurtenissen uit 
de lange en boeiende geschiedenis van 
Utrecht.

Zondag 17 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,-

worden. Bovenaan de voorpagina staan 
icoontjes in verschillende kleuren. De 
kleuren staan voor verschillende the-
ma’. Elk artikel krijgt de kleur van het 
thema waar het over gaat. De icoontjes 
staan in de Uitknipper op pagina 3 bij 
de verschillende activiteiten die wij or-
ganiseren. Zo is in één oogopslag dui-
delijk wat ons aanbod is. 

Wij zijn trots op dit nieuwe, frisse ge-
zicht.

MUZIKALE VERTELLING

LEZING & DEBAT
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