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En met zo’n 75 enthousiaste vrijwilligers, 
twee vaste medewerkers en een voor de 
helft nieuw en fris bestuur ziet de toe-
komst er zonniger uit dan ooit. 

LEF
Podium Oost toonde lef en die lef loonde. 
Door de gemeente, die ons financieel 
bleef steunen. Maar vooral door de ge-
bruikers en bezoekers. Het bezoekersaan-
tal steeg de afgelopen jaren met een paar 

honderd tot zo’n 1500 per week. Vooral 
omdat, naast de vertrouwde buurthuis- 
activiteiten nu ook vrijwel elk weekend de 
deuren geopend zijn. Vooral voor cultu- 
rele activiteiten als lezingen, voorstellin-
gen en debatten.
We moeten wel steeds vaker nee verko-
pen, bij de vraag om te huren ruimtes. 
Daarom is de facelift van het sterk verou-
derde pand hard nodig. Die kost meer  
tijd dan we hadden verwacht, maar zal  

nu toch naar verwachting in 2019 zijn be-
slag krijgen.

VAANDELS
Wat er in oktober precies gaat gebeuren, 
is nog niet bekend. Wel zullen wijkgeno-
ten weer met vaandels op het naderende  
jubileum worden gewezen. En de vrijwil-
ligers kozen ook een thema: Utrecht. Alle 
activiteiten zullen een relatie hebben met 
de stad waarin Utrecht Oost nog steeds 
als de mooiste wijk wordt beschouwd.
Hou daarom de volgende Podium Oost-
krant in de gaten. Die geeft een gedetail-
leerde inkijk in het driedaagse program-
ma. Voor wie niet zo lang kan wachten: 
kijk op onze website. Daarop zullen alle 
nieuwe activiteiten onmiddellijk worden 
opgenomen.

‘UTRECHT’ CENTRAAL THEMA BIJ VIERING
VIJF JAAR PODIUM OOST

HELP PODIUM OOST AAN EEN NIEUWE PIANO!
Steeds vaker is er in het weekend iets 
muzikaals te doen in Podium Oost. En 
steeds vaker met muzikale ondersteu-
ning van een piano. Nu wordt daarbij 
nog gebruik gemaakt van een geleend 
exemplaar. Maar pianisten melden ons 
wel dat ze wel eens op een betere piano 
hebben gespeeld. 

Daarom komt Cultura, een vrijwilliger-
steam van Podium Oost, in actie. Onder 
het motto ‘Help Podium Oost aan een 
nieuwe piano’ zijn de Cultura’s een inza-
melingsactie begonnen. Op 13 mei deden 
ze daarvoor de aftrap met een pianoma-
rathon. Joop de Bruin, voorzitter van de 
Vrienden van Podium Oost overhandigde 

VAN GYMZAAL TOT THEATER 
ʻIN DE GROTE ZAAL GEBEUREN 
EIGENLIJK DE LEUKSTE DINGENʼ

De grote zaal in Podium Oost (PO) heeft 
de afgelopen jaren een flinke metamor-
fose ondergaan. Zo hingen er nog niet 
zo lang gelden basketbalkorven en in de 
hoeken grote speakers met metalen 
kooien eromheen. Inmiddels zijn die 
weg en kent de zaal grote dansspiegels, 
maar ook professionele theaterdoeken 
waarmee een waar theater is ontstaan.  

“In de grote zaal gebeuren eigenlijk de 
leukste dingen”, aldus Andy Wernsen, be-
heerder PO. “Zeker nu de gordijnen er han-
gen, het creëert een hele intieme sfeer bij 
evenementen en bijeenkomsten. Precies 
dat laagdrempelige dat we willen aanbie-
den, maar wel met hoogwaardige voorstel-
lingen. We kunnen er 100 man publiek in 

kwijt en het zit steeds vaker vol. Op het ge-
bied van licht en geluid kunnen we nu ook 
erg mooie dingen doen, al kunnen we daar 
nog wel wat vrijwilligers voor gebruiken!” 

“Vooral voor dansgroepen is de grote 
wandspiegel heel belangrijk. Er wordt nu 
van alles aangeboden, van Afrikaanse dans 
tot Zumba en van yoga tot sporten. Maar 
we krijgen ook steeds meer aanbod van 
bijvoorbeeld ballet en tapdansen. Ook 
voor try-outs is dit een leuke zaal, voor bij-
voorbeeld lokale artiesten en koren. Men-
sen kunnen voor een zacht prijsje een 
mooie zaal huren voor hun cursus, ge-
woon hier in de buurt. Het is heel fijn om 
dat te kunnen faciliteren. In de zomer is 
nog veel plek vrij om de zaal te huren!” 

Het was even puzzelen, maar nu zijn de data gekozen: op 12, 13 en 14 oktober viert 
Podium Oost zijn eerste lustrum. Vijf jaar Podium Oost, weinig wijkgenoten gaven 
veel voor de overlevingskansen van het doorgestarte buurthuis Oudwijk. 

een aanmoedigingscheque van 100 euro. 
De eerste paar honderd euro zijn inmid-
dels binnen, maar er is nog veel meer geld 
nodig.

Wie financieel een paar toetsen voor zijn 
of haar rekening wil nemen, kan een mail 
sturen naar info@podiumoostutrecht.nl. 

Dan sturen we het banknummer waarop 
het geld kan worden gestort.

Ü	Op de foto Joop de Bruin, voorzitter
van Vrienden van Podium Oost die een 
cheque van 100 euro als aanmoediging 
aan Mijnie Borghstijn van Cultura over-
handigt.

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 

WWW.BASTACOSI.NL
Biltstraat 33
3672 AC Utrecht

Jan van Scorelstraat 28
3583 CP Utrecht

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon



Gezocht Vrijwilliger 
Team Programmering

Interesse en/of meer informatie: 
bel 030 2581994 of mail naar: info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.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
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MUZIEKFABRIEK 
FESTIVAL 
De Muziek Fabriek organiseert op zondag 
1 juli weer het Muziekfabriek Festival. Het 
festival belooft nog groter te worden dan 
vorig jaar, want het aantal leerlingen van 
de MuziekFabriek is gegroeid. Er is weer 
een podium voor heel veel talentvolle mu-
zikanten uit Oost, en de jongste Muziek 
op Schoot deelnemers vanaf 1 jaar zijn 
ook van harte welkom. Nieuw dit jaar is 
het eigen Strijkersensemble! Onder de be-
zielende leiding van onze Tim spelen en-
kele violisten en cellisten samen. Ze ko-
men ongeveer één keer per maand bijeen 
om samen te spelen. 

Alle 12 docenten zijn aanwezig en het is 
dan ook een perfecte manier om kennis 
te maken en misschien na de zomer lessen 
te gaan volgen. 

De dag wordt weer gepresenteerd door 
Jasper Smit, medeauteur van Wakker met 
een Wijsje.

Zondag 1 juli
Tijd: 11.30 uur (deur open vanaf 
11.00 uur)
Toegang: € 2,00

In de zomer is het natuurlijk een stuk rus-
tiger. Maar wie in de vorige Podium Oost-
krant de Uitknipper bekeek (blijven uit-
knippen natuurlijk) zag een aanbod van 
ruim twintig activiteiten. Lezingen, ten-
toonstellingen, optredens, debatten en 
bijzondere voorstellingen als de Hermita-
ge en ‘En Wel hierom’ van Van Kooten en 
De Bie of voorstellingen waarin speciale 
dansvormen centraal stonden.

PUUR TOEVALLIG
Organisator en inspirator achter de scher-
men is Fieke Ververgaert. “Puur toevallig 
kwam ik zo’n drie jaar geleden op zoek 
naar dansruimte met Podium Oost in aan-
raking. Ik was, trouwens nog steeds, orga-
nisator van flamenco-dansavonden. Ik had 
er nog nooit een voet over de drempel ge-
zet. De mogelijkheden van de grote zaal 
grepen mij eigenlijk onmiddellijk. Mijn eer-
ste ervaringen waren zo positief, dat ik 
aanbood om ook andere dansvoorstellin-
gen naar Podium Oost te brengen.”
Intussen is er van allerlei dansvormen te 
genieten. Tango, werelddans volksdansen. 
Het klikte zo tussen Fieke en Podium Oost, 
dat het bestuur haar vroeg de program-
mering voor haar rekening te nemen.

FACELIFT
“In het begin was het ontzettend lastig om 
interessante of leuke optredens en voor-
stellingen naar Podium Oost te halen. Ik 
had een aardig netwerk in de danswereld, 
maar daar buiten was het allemaal nog vrij 
maagdelijk.” Dat is intussen behoorlijk ver-
anderd. “De grote zaal heeft een enorme 
facelift gehad. We kunnen nu eigenlijk aan 
alle vormen van podiumkunst onderdak 
bieden. Met een professioneel podium, 
licht en geluid. Dat vertelt zich door. Nu heb 
ik contact met allerlei netwerken en krijg ik 
voorstellingen zelfs uit het buitenland aan-
geboden. Met ruimte voor maximaal 100 
personen is het een heel geschikte zaal als 
aanloop naar de grotere podia. En door 
mijn echtgenoot erbij te betrekken is de 
serie Wat Oost Weet (WOW) ontstaan”.

FIEKE SPIN IN HET ACTIVITEITENWEB

CULTUUR LEZING & DEBAT

INTERVIEW

Podium Oost en Tango Anna Rosa presen-
teren op vrijdag 22 juni Trio Tangata.  
Het wordt een Argentijnse Tango-avond 
met dans en muziek voor iedereen. Het 
programma begint met een gratis work-
shop voor beginners. Gedurende de avond 
is het er een tango-salon met een DJ en 
om 20.30u en 21.45 uur zijn er optredens 
van Trio Tangata. 
Dit trio bestaat uit Jacqueline Edeling 
(bandonéon), Margreet Markerink (piano) 
en op de contrabas Boris Franz. Tan-
go-dansers kunnen op de live muziek dan-

sen. Voor niet-dansers zijn genoeg stoelen 
aanwezig om van de muziek en de sfeer 
te genieten.
Kom ook kennis maken!

De deur is open vanaf 18:45 uur voor de 
workshop voor beginners.
Voor het optreden (concert) en de salon 
is de deur open vanaf 19:30 uur.

Vrijdag 22 juni
Tijd: 19:00 – 23.00 uur
Toegang: € 10,00

Steeds vaker worden oude zaken 
opgelost door nieuwe technieken. 
Op zondag 10 juni bespreekt Wat 
Oost Weet in Podium Oost wat daar 
zoal bij komt kijken.

We beginnen met de Marsdijk moord, die 
Utrecht-Oost op 4 mei 1986 deed opschrik-
ken en in 2005 kon worden opgehelderd. 
Het was in Nederland een van de eerste 
moordzaken waarbij modern DNA- onder-
zoek de verdachte in een zogenaamde 
‘cold case-zaak’ kon aanwijzen. 
Op zondag 10 juni praten we over deze 
cold case en maken we een koppeling naar 
het heden. Zonder de vasthoudendheid 
van de Utrechtse politie, in nauwe samen-

werking met het Openbaar Ministerie, zou 
deze zaak nooit zijn opgelost.

Enkele hoofdrolspelers uit die spannende 
tijd – Officier van justitie Hester de Koning 
en Jan Zambeek van het Cold Case team 
Midden Nederland – zullen op deze zaak 
terugblikken. Ook geven ze inzicht in de 
manier waarop cold case-onderzoeken nu 
worden uitgevoerd. 
Bas Defize, DNA deskundige van het Uni-
versity College Utrecht, laat zien hoe een 
dergelijk DNA-analyse in zijn werk gaat. 
Maar ook vertellen zij hoe in de loop van 
de jaren tussen de moord in 1986 en de 
uiteindelijke oplossing van de zaak in 2005 
de politie een profiel kon schetsen van de 
dader, dat hem uiteindelijk tegen de lamp 
deed lopen.
In drie korte inleidingen gevolgd door dis-
cussies met de aanwezigen blikken we te-
rug en vooruit. Recente voorbeelden van 
zaken, waarin DNA een belangrijke rol 
speelt zijn die van Marianne Vaatstra en 
Nicky Verstappen.
Aan de orde komen ongetwijfeld ook juri-
dische, morele, menselijke en technische 
dilemma’s. De zondagmiddag wordt geor-
ganiseerd door Wat Oost Weet.  Als je van 
te voren vragen of suggesties hebt, meld 
die dan via de website Wat Oost Weet .

Zondag 10 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00 

OUDE ZAKEN, NIEUWE DNA- METHODEN

EEN COLD CASE IN UTRECHT 

LEZING & DEBAT
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Fieke Ververgaert is bij Podium Oost 
sinds drie jaar verantwoordelijk voor de 
programmering. Er gebeurde al veel, 
georganiseerd door het vrijwilligers- 
team Cultura. Exposities, lezingen en 
debatten. Maar er waren nog veel lege 
plekken in de weekendagenda. Nu drie 
jaar later, geniet Podium Oost al een be-
hoorlijke faam als thuis voor kleinere 
voorstellingen en try outs van de wat 
grotere evenementen. Portret van een 
gedreven programmeur.

CULTUUR

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 boeiend, 
dat is het vooral ook door de verschillen-
de bevolkingsgroepen die in Utrecht ge-
woond hebben.
Renger de Bruin, historicus, was jarenlang 
conservator stadsgeschiedenis van het 

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE STAD UTRECHT 

Centraal Museum. Hij is mede auteur van 
het boek “Utrechts verleden in vogel-
vlucht“ dat eind vorig jaar vescheen. 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 de stad 
Utrecht. 

Zondag 17 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

MEEHELPEN
Fieke wordt bijgestaan door een klein 
team van vrijwilligers dat meedenkt over 
nieuwe kansen. Maar door de groei van 
het aantal voorstellingen is het team hard 
toe aan uitbreiding. “Ik krijg veel steun van 
het communicatieteam, dat me helpt met 
de publiciteit en het technisch team voor 
het inrichten van de zaal. Maar de organi-
satie vergt steeds meer menskracht. Dus 
als mensen het leuk vinden om samen ac-
tiviteiten te bedenken en te organiseren, 
nodig ik ze van harte uit zich bij mij te mel-
den. Het is ontzettend leuk en dankbaar 
werk. Als je een paar uurtjes per week over 
hebt is dat een prima invulling, waar de 
wijk ook van meegeniet.”
Als je geïnteresseerd bent, mail dan naar 
info@podiumoostutrecht.nl en dan neemt 
Fieke contact met je op.



Ruimte huren
bĳ Podium Oost?

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

www.podiumoostutrecht.nl
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UITKNIPPER 
weekendactiviteiten
JUNI

Zondag 3 juni 
Tijd: van 15.00 - 17.00
Toegang: € 10,00 
Kinderen t/m 12 jaar gratis

Zondag 10 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

Vrijdag 15 juni 
19.00 uur
Kosten eten € 10,00 (U-Pas € 8,00)
Film: € 3,00

Zondag 17 juni 
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Vrijdag 22 juni
Tijd: 19:00 – 22:30 uur
Toegang: € 10,00

Zondag 1 juli
Tijd: 11.00 uur
Toegang: € 2,00

27 juli t/m 19 augustus 
(week 31 t/m 33)

Zaterdag 6 oktober
Tijd: 19.30 uur
Toegang: nog niet bekend

12, 13 en 14 oktober

El Periquin Flamenco Trio & Conchita en 
Falu de Galvan

Wat Oost Weet: Een cold case in Utrecht

Wereldkeuken Bulgarije + film

Lezing Stadsgeschiedenis en geveltekens

Trio Tangata
Tango-evenement i.s.m. Anna Rosa

MuziekFabriek Festival

Podium Oost gesloten

Geen programma

Programma nog niet bekend

“Hollands Glorie , muzikaal portret van 
Gouden Eeuw"   
Hans Visser en Irena Filippova

Jubileumweekend Podium Oost
Programma nog niet bekend. 
Actuele informatie op: 
www.podiumoostutrecht.nl

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

Programma onder voorbehoud.

WAT OOST WEET 
Op 25 maart was de eerste editie van Wat Oost Weet (WOW). Die ging over de Rode beuk in het Rosarium. Ruim 80  
wijkgenoten wilden meer weten over de rijke en woelige geschiedenis van misschien wel de meest markante boom  
van Utrecht Oost. Het was tevens het startschot van een nieuw initiatief van wijkgenoten met een achtergrond van  
Hogeschool of Universiteit. Die willen toegankelijk en laagdrempelig uitleg geven aan actuele onderwerpen of zaken 
die in Oost spelen.

NIEUWE KENNIS
Op 10 juni leggen wetenschappers en di-
rect betrokkenen uit hoe de moord op wijk-
genootje Arthur Ghurahoo in 1986 na bijna 
20 jaar toch nog kon worden opgelost dank 
zij DNA-sporen. Hoofdrolspelers op 10 juni 
zijn Hester de Koning officier van justitie, 
Jan Zambeek van het cold case team Mid-
den Nederland en Bas Defize van het Uni-
versity college. Aan de orde komt  zeker 
ook hoe momenteel cold cases worden 
aangepakt. 
In het University College Utrecht (UCU) 
wordt niet alleen gestudeerd. “De meeste 
mensen weten dat niet, maar studenten 
van het UCU worden ook gestimuleerd om 
een actieve bijdrage aan de samenleving 
te leveren. En docenten geven daarin het 
goede voorbeeld. Samenwerking met Po-
dium Oost is daarbij een aardige stap in de 
goede richting.” Bas Defize, is erbij op 10 

INTERVIEW

juni. Hij is als moleculair bioloog verbon-
den aan het UCU, en DNA-deskundige.
Een paar maanden geleden benaderden 
oud-collega-bioloog Piet Ververgaert en 
oud-huisarts Joop de Bruin hem. In een 
wijk met zoveel kennis en zoveel nieuws-
gierigheid moet het mogelijk zijn actuele 
onderwerpen te behandelen met actuele 
wetenschappelijke kennis. Maar dan zo ge-
bracht dat voorkennis eigenlijk niet nodig 
is. Misschien is WOW dan ook wel een pas-
sende afkorting.

TALLOZE ONDERWERPEN
Bas Defize, laat op 10 juni zien waarom het 
toen niet lukte om de dader aan te wijzen 
met DNA-sporen en nu wel. Het wordt een 
levendige middag want iedereen kan vra-
gen stellen. Ook over morele, menselijke 
en technische dilemma’s. Als het aan Piet 
Ververgaert ligt, groeit WOW uit tot een 

WETENSCHAP TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN

hele cyclus. “Er zijn talloze onderwerpen te 
bedenken die je op een populaire wijze 
kunt benaderen. Ik denk aan archeologie, 
maar ook aan ingewikkelde nieuwe ener-
gietoepassingen als warmtepompen. Of de 
geschiedenis van Galgenwaard. Je hoort, 
we schrikken voor geen enkel onderwerp 
terug. Laat het ons weten en we kijken of 
we ermee aan de slag kunnen.” 
Ideeën voor andere onderwerpen? Stuur 
ze naar info@podiumoostutrecht.nl

Zondag 10 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

	WOW-ers Bas Defize (l) en 
Piet Ververgaert

Het broeit al een tijd bij Podium Oost, na 
overleg met buurtbewoners gaat het, nu 
de lente is losgebarsten, echt gebeuren. 
Podium Oost biedt podium aan ieder die 
zichzelf wilt laten zien. Podium Oost biedt 
aan alle liefhebbers van verschillende tex-
tiele werkvormen de mogelijkheid om zich 
helemaal uit te leven op creatief gebied. 

In vijf bijeenkomsten in mei en juni op gaan 
we aan de slag met het recyclen en oppim-
pen van afgedankte kleding en lappen stof. 
Zaterdagavond 30 Juni sluiten we af met 
een spetterende modeshow. Natuurlijk 
bent u van harte welkom om te komen kij-
ken maar we zijn ook nog op zoek naar 
mensen die zich willen inzetten om hier 
een onvergetelijke avond van te maken. 

SPRING 
ON THE CATWALK

CULTUUR

Dinsdagen 29 mei en 5, 12,19,26 juni 
Modeshow: 30 juni
Tijden: 19.00 tot 21.00
Toegang: € 10.00 per bijeenkomst

zoekt

Voor onze voorstellingen en 
activiteiten zijn wij op zoek 
naar een piano. 
Weet jij een goede 2e hands 
piano te koop of waar we deze 
kunnen kopen? 
Laat het ons weten.
info@podiumoostutrecht.nl
Tel: 2581994

PIANO

EL PERIQUIN FLAMENCO TRIO & 
CONCHITA EN FALU DE GALVAN 

CULTUUR

Gitarist en componist Peter Kalb, “el Peri-
quin”, heeft een nieuw uniek programma 
met uiterst toegankelijk flamenco-reper-
toire. Op zondag 3 juni geeft hij een  
wervelend optreden in Podium Oost met 
Nausad Kiamoeddin en op basgitaar Fran-
klin Heilijgers. Exclusief voor deze voorstel-
ling zijn de getalenteerde flamencodanse-
res Conchita Boon en flamenco zanger 
Falu de Cádiz! Elke muziekliefhebber kan 
genieten van de hoogstaande muzikale 
uitspattingen en de meer authentieke 
stukken met zang en dans. 

Zondag 3 juni 
Tijd: van 15.00 - 17.00
Entree: € 10,00
Kinderen t/m 12 jaar gratis
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ACTIVITEITEN SENIORENINLOOP JUNI T/M AUG 2018
Opgeven per week voor 10.30 uur bij info@ podiumoostutrecht.nl of 030-2581994. 

ACTIVITEITEN PROGRAMMA JUNI T/M AUG 2018
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie zie onze website

JUNI

7 juni
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym
13.00 - 15.00 uur Spelletjes met Frank Leenders

14 juni
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym
13.00 - 15.00 uur  Tekenen en schilderen met 

Marie-José

21 juni
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym
13.00 - 15.00 uur  YouTube Filmpjes

28 juni
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym
13.00 - 15.00 uur  Zin in Utrecht

JULI

5 juli
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym
13.00 - 15.00 uur Spelletjes met Frank Leenders

12 juli
10.30 - 11.30 uur Fysio/gym
13.00 - 15.00 uur  Nog niet bekend 

19 juli
13.00 - 15.00 uur  Zin in Utrecht

AUGUSTUS

23 augustus
13.00 - 15.00 uur  Zin in Utrecht

September

13 september
13.00 - 15.00 uur  Zin in Utrecht

Oktober

11 oktober
13.00 - 15.00 uur  Zin in Utrecht

November

15 november
13.00 - 15.00 uur  Zin in Utrecht

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  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 

NIEUW 
12.15-13.45  Vallen verleden tijd  
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14.00-16.00  Dansclub Oost
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
15:00-17:00  Computercusus START 20-9
13.30-14.30  T”ai Chi
13.30-15.30  BINGO (1 x per maand op   
  wisselende donderdag, beperkt   
  aantal plaatsen)
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
09.00-12.00  deMuziekFabriek
09.30-10.30  Inloopspreekuur wijkagenten  

(1e vrijdag in de maand)
10.00-12.00  Computercursus START 21-9
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

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 en op donderdag om 18.00 uur. 

Kosten: € 6,00
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.

SAMEN ETEN

COLOFON
De Podium Oost krant verschijnt als 
los katern in de Oostkrant.

Redactie
Andy Wernsen, Fieke Ververgaert, 
Hans Elsendoorn, Marijke Vreeburg, 
Mijnie Borghstijn, Myra van der Velde, 
Paula Reiling en Pauline Veltman

Vormgeving
Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht

Redactieadres
PO-krant@podiumoostutrecht.nl

Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl 

Deze pagina’s zijn mede mogelijk  
gemaakt door het Wijkbureau 
Utrecht-Oost.

IEDERE DONDERDAG
VAN 10.00 - 15:00 UUR: 

Vanaf 10.00 uur Inloop + koffie
10.00 - 12.00 uur Schaken met Frans
12.00 - 13.00 uur Gezamenlijke lunch
13.00 - 15.00 uur  Computer-inloop met 
  Josephine en Philip

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

COMPUTER EN 
SMARTPHONE CAFÉ
Hoe vind ik de juiste internetverbin-
ding? Waarom blijft het scherm zo 
staan? Wat is toch dat geluidje dat 
ik steeds hoor? 

Josephine Kestens en Philip Sijbrandij ge-
ven antwoord op alle digitale vragen  
tijdens het Computer en smartphone café 
op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur.

WIFI IN HET CAFÉ
“De meeste problemen hebben te maken 
met bijvoorbeeld een geluidje dat maar 
niet weggaat als je de telefoon aan zet, of 
een tablet scherm dat niet meer mee-
draait. Verder vinden mensen het handig 
om te weten hoe ze de wifi kunnen vinden 
in een winkel of café. Ook krijgen wij veel 
vragen over het  downloaden en gebruik  
van apps.”

Josephine en Philip vinden het belangrijk 
om goed de tijd te nemen voor de digita-
le problemen.  “Vlug ‘even laten zien hoe 
het moet’ helpt niet. Wij nemen rustig de 
tijd om een oplossing voor het probleem 
uit te leggen en herhalen de stappen die 
we nemen. Zo kunnen ze het zelf oplossen 
als het nog een keer gebeurt.”

WHATSAPP
“Veel mensen willen beginnen met 
Whatsapp, voor het contact met de klein-
kinderen of omdat de buurt een buurtapp 
heeft. Hiervoor moet er een smartphone 
komen, maar ze hebben geen idee hoe ze 

deze moeten gebruiken. Daar kunnen wij 
ze dan mee helpen”

APPIE
“Mensen vinden het fantastisch om apps 
als die van de Albert Heijn te ontdekken, 
voor de bonusaanbieding. Ook de apps 
van bijvoorbeeld 9292OV en de NS zijn po-
pulair. Laatst was er iemand die veel mu-
sea bezocht. Dan kunnen we laten zien dat 
een museum vaak ook een eigen app 
heeft. Zoals die van het Rijksmuseum, waar 
je schilderijen kan bekijken of tours kan 
volgen. Zo word het gebruik vanzelf leuk, 
en niet alleen moeilijk en eng.”

Donderdagmiddag 
Tijd: 13:00 uur tot 15:00.
Toegang: Gratis

INFORMATIE

  Josephine Kestens en Philip Sijbrandij

Vorige editie schreven we over de 
veranderingen in de vormgeving van 
de Podium Oostkrant. Dat was weer 
een stap in de verbetering en profes-
sionalisering. En we gaan gewoon 
met die verbeteringen door. Vanaf nu 
is het mogelijk om rechtstreeks con-
tact te hebben met de Podium Oost-
krant, want we hebben sinds kort een 
eigen mailadres. Dus voor vragen 
over de inhoud, advertenties of de 
Uitknipper kunt u mailen naar: 
PO-krant@podiumoostutrecht.

LET OP!  Het reguliere programma loopt tot 14 juli. 
Vakantiesluiting van 27 juli t/m 19 augustus (week 31 t/m 33)

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
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fysio- & manueel therapie

Nieuw in Utrecht-Oost

Loop binnen of neem contact 
op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek!

Rembrandtkade 50  T: 030-7433225

fysio030.com

Snel weer klachtenvrij!

ook  

‘s avonds 

geopend

WERELDKEUKEN BULGARIJE
Heerlijke gerechten uit de Bulgaarse keu-
ken staan op vrijdag 15 juni 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 15 juni om 12.00 uur via onze 
website/wereldkeuken of telefoon: 030-
2581994 of e-mail: info@podiumoost- 
utrecht.nl 

U kunt ook naar de film als u niet komt 
eten.  

Vrijdag 15 juni
Diner 19.00 uur
Kosten diner: € 10,00 met U pas € 8,00
Film 21.00 uur
Kosten film: € 3,00

WERELDKEUKEN


