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GROOT FEEST VOOR IEDEREEN
OP 12, 13 EN 14 OKTOBER
‘Een groot feest, waar alle wijkbewoners aan hun trekken kunnen komen.’ Dat moet,
volgens Podium Oost voorzitter Hans Elsendoorn, de viering van het eerste lustrum
op 12, 13 en 14 oktober worden. Met als centraal thema ‘Utrecht’ met extra accent
op Utrecht Oost. “En het moet aansluiten bij wat de vrijwilligers van Podium Oost in
de afgelopen 5 jaar samen hebben opgebouwd: een combinatie van de traditionele
buurthuisactiviteiten gekoppeld aan een uniek cultureel en informatief programma.”

de kinderen uit de wijk aan hun trekken

Vrijdag 12 oktober geeft burgemeester en

kunnen komen. Op het ogenblik wordt

wijkgenoot Jan van Zanen het startschot

met een aantal partners in de wijk gewerkt

voor het feestweekend. Vanaf 17.00 tot

aan een leuk en spannend programma.

ACTIVITEITEN

CULINAIR
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CULTUUR

INFORMATIE

Oudwijkerdwarsstraat 148 • 3581 LJ Utrecht • T 030 258 19 94
info@podiumoostutrecht.nl • www.podiumoostutrecht.nl
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HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN UTRECHT-OOST

RECEPTIE

LEZING & DEBAT

LUSTRUMPROGRAMMA
VRIJDAG 12 OKTOBER
17.00 – 19.00 uur
		

19.00 – 21.00 uur
Toegang: € 15,00 (U-pas € 12,00)		Speciale Wereldkeuken Utrecht +
Utrechtse film(s)
Met Utrechtse gedichten van
Ingmar Heytze

ZATERDAG 13 OKTOBER
14.00-17.00 uur
Toegang: Gratis

Kinderfestival (tot 12 jr)
Spelletjes- en sportmiddag met muziek, optredens, dansen en workshops
voor kinderen. In samenwerking met
de Speeltuin de Bloesem en de
MuziekFabriek

20.00 – 23.00 uur
Toegang: € 5,00

Festival voor buurtbewoners
Open podium voor talenten, jazzcafé, akoestisch optreden, humor en
comedy. Afsluiting met feest met een
band of een DJ.

19.00 uur is iedereen welkom om met de
vrijwilligers en het bestuur het glas te hef-

FEEST VOOR GROTE MENSEN

fen op het feit dat Podium Oost er nog

’s Avonds is het feest voor de ‘grote men-

steeds is en ook nog eens blaakt van ge-

sen’ in de wijk. Vanaf 20.00 uur bieden we

zondheid.

een podium aan een brede schakering
aan Utrechtse artiesten, op drie verschil-

WERELDKEUKEN

lende podia. Daarbij willen we ook

Oost. Praat mee, de toegang is gratis. Meer

Aansluitend gaat de Wereldkeuken open.

Utrechts talent de ruimte bieden. Zoek je

over dit symposium verderop in deze krant.

Maandelijks organiseert Podium Oost een

een podium, laat het ons weten. Eén po-

driegangenmenu voor wijkbewoners

dium is het open podium speciaal voor

Heb je ideeën over de invulling van het

waarin één land centraal staat. De Wereld-

talent dat op zoek is naar publiek. We hou-

programma of wil je een plek op het Open

keuken heeft zo ongeveer alle continen-

den de toegangsprijs met € 5,00 laag voor

Podium, laat het ons even weten. Een spe-

ten al aangedaan. Daarom komt het the-

zo’n mooi programma.

ciaal vrijwilligersteam is al volop bezig

ma Utrecht wel lekker dichtbij en zit aan

ZONDAG 14 OKTOBER
16.00 – 18.00 uur
Toegang: Gratis

met de verdere invulling. Ze staan open

alle gangen een Utrechts verhaal vast.

SYMPOSIUM

voor aanvullingen. Mail je ideeën naar

Meer over de Wereldkeuken verderop in

Zondag organiseren we een symposium

info@podiumoostutrecht.nl.

deze Podium Oostkrant.

waarin gasten en wijkgenoten over
Utrechtse en wijkthema’s met elkaar dis-

Hou voor nieuwtjes over het programma

KINDERFESTIVAL

cussiëren. Het lustrum symposium staat in

onze website in de gaten www.podiu-

De zaterdag start met een middag waarin

het teken van de toekomst van Utrecht

moostutrecht.nl

Mail ons: info@podiumoostutrecht.nl

Niet één maar zelfs twee nieuwe piano’s

net de financiële drempel over om een

Voordeel van twee piano’s is ook dat ze op

Ü

is Podium Oost rijker. Helemaal bij elkaar

heel goede piano aan te schaffen.

hun plek kunnen blijven staan, zodat ze

Beau Heeremans overhan-

minder vaak hoeven te worden gestemd.

digt Podium Oost-voorzit-

AH-locatiemanager

beurde tijdens een pianomarathon op 13

Concertpianist Karel Goossens was en-

mei, via een oproep in de Podium Oost-

thousiast over de kwaliteit van het instru-

Dank aan alle milde gevers! Kom de pia-

cheque van € 505,00, de op-

krant en niet in de laatste plaat door een

ment. Hij onderzocht ook piano’s die ons

no’s gerust een keer luisteren tijdens één

brengst van de ‘goede doe-

statiegeldactie bij de AH-vestiging aan de

gratis werden aangeboden. Daaronder

van de muzikale avonden. Kijk daarvoor

len’ statiegeldknop van de

Nachtegaalstraat. Die hielp Podium Oost

was eveneens een geschikt exemplaar.

even in de Uitknipper.

maanden juni en juli.

ter Hans Elsendoorn een

FYSIOTHERAPIE UTRECHT OOST OPENT NIEUWE LOCATIE
nieuw in de buurt!
Baanstraat 10 Utrecht

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

praktijk-icu.nl

Medio september opent Fysiotherapie
Utrecht Oost de deuren binnen het nieuwe
Gezondheidshuis op het terrein van het
Diakonessenhuis Utrecht. Hiermee zal Fysiotherapie Utrecht
Oost naast zijn locatie op de Bloemstraat een tweede
vestiging starten op de Bosboomstraat.
Door de ligging naast het Diakonessenhuis is er ruimte
voor gespecialiseerde zorg met korte lijnen van en naar
het ziekenhuis.
U kunt bij ons terecht voor de behandeling van blessures,
advies over bewegen en revalidatie na operatieve ingrepen
en meer!

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:

www.fysiopraktijk.nl • 030-2341010 • Bosboomstraat 1 G • 3582 KE Utrecht

Tot ziens
bij Fysiotherapie
Utrecht Oost:
“Het centrum voor
bewegen en sport
in Utrecht”

Debat 'Scenario voor de toekomst'
O.l.v. Kees Boonman
Hoe ziet het leven in Utrecht Oost
eruit in 2030?

Ideeën, suggesties, wil je het podium op?

PIANO-ACTIE PODIUM OOST GROOT SUCCES
gespaard door wijkbewoners. Dat ge-

Opening Lustrumweekend door
burgemeester Jan van Zanen

De fietsenmaker
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook
rijwielhandel tieleman en zoon
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LUSTRUM

VIJF JAAR PODIUM OOST... HOE HET BEGON

Eén groot experiment. Dat was Podium Oost vijf jaar geleden. Natuurlijk voor de initiatiefnemers uit de wijk, maar zeker ook voor de gemeente. Podium Oostkrant gaat
terug in de tijd met twee getuigen van het eerste uur.

DOORSTART

de gemeente om het experiment te on-

Hanneke: “Podium Oost is een sociaal cul-

Hanneke was niet de enige gebruiker van

dersteunen. “De plannen zagen er goed

tureel ontmoetingscentrum. We geven

buurthuis Oudwijk. Onder leiding van de

uit. En we zagen de gedrevenheid van de

ruimte aan activiteiten van en voor wijk-

buurthuisbeheerder Kitty Mulder vormden

mensen die ze moesten uitvoeren. De ma-

bewoners die vaak vooral een sociaal doel

wijkbewoners een initiatiefgroep. Doel:

nier waarop de publiciteit werd verzorgd.

dienen. En ons cultureel programma is

een doorstart maken in eigen beheer. Na-

Dat gaf ons genoeg vertrouwen om het

met name bedoeld om naar te kijken en

tuurlijk geen dagelijks werk voor de gebrui-

nieuwe Podium Oost anderhalf jaar de tijd

te luisteren. De grote dansfeesten tref je

kers, maar ook nieuw voor de gemeente.

te geven op eigen benen te staan.”

bij ons niet aan.”

Rick de Kogel: “De gemeente had geen vas-

Hanneke: “We hadden wel een begroting

Rick de Kogel heeft, na vijf jaar ervaring,

te regels voor zo’n situatie. Gelukkig kregen

opgesteld, maar hadden geen idee wat er

begrip voor de financiële situatie. “Podium

we door het nieuwe welzijnsbeleid wat

werkelijk op ons afkwam. Op 1 augustus

Oost heeft zich een vaste en belangrijke

ruimte om te experimenteren.” Intussen

2013, midden in de vakantie, gingen we

plaats in de wijk verworven. Dat de ge-

had de initiatiefgroep een bestuur samen-

officieel van start. We hadden een subsidie

meente wat langer een financieel handje

gesteld en plannen gemaakt. Hanneke:

ontvangen voor de periode 1 augustus

helpt is dan niet zo gek.”

”We wilden meer wijkgenoten naar het

2013 - 31 december 2014 om ons be-

buurthuis trekken. Daarom hadden we een

staansrecht te bewijzen. Daarna moesten

plan opgesteld waarin buurthuis Oudwijk

we geheel zelfstandig zijn. Dat is dus niet

werd omgevormd tot Podium Oost. Het

helemaal gelukt. We troffen een gebouw

moest een combinatie worden van de tra-

aan met wat tafels en stoelen. Dat was het.

“We moesten fors bezuinigen. Dat bete-

gebruikers die wilden doorgaan. Dat was

ditionele buurtactiviteiten, gecombineerd

Maar er moest wel van alles. Ik werd de

kende keuzes maken en buurthuis

een hele levendige bijeenkomst.”

met een programma vol cultuur en infor-

‘chef nee’. Iedereen kwam met, vaak te-

matie waardoor het oude buurthuis inte-

rechte wensen, die geld kostten. Dan
moest ik steeds nee verkopen.”

Oudwijk paste niet meer in dat plaatje.”
Rick de Kogel, adviseur welzijnsaccommo-

Achter de twee eerste rijen zat, tussen de

ressanter werd voor alle bewoners van de

daties bij de gemeente, kan zich nog goed

andere gebruikers Hanneke Immikhuizen,

wijk.”

het eerste gesprek herinneren met omwo-

penningmeester van de nieuwe bridgever-

nenden en gebruikers van het buurthuis.

eniging Utrecht Oost. ”We hadden net ons

VERTROUWEN

”Op de voorste rijen zaten omwonenden

eerste seizoen achter de rug en hadden

Een combinatie die in Utrecht nog niet te

financiële spil van Podium en ze moet nog

die vóór sluiting waren en daarachter de

het prima naar ons zin in het buurthuis.”

vinden was. Dus interessant genoeg voor

steeds elk dubbeltje twee keer omdraaien.

LUSTRUM

SOCIAAL EN CULTUREEL
Vijf jaar verder is Hanneke nog steeds de

LEZING & DEBAT

SPECIALE GAST STADSDICHTER INGMAR HEYTZE

WERELDKEUKEN ‘UTRECHT’
dan naar info@elsendoorncatering.nl. Misschien vertelt hij dan straks dat jij dit hebt
ingebracht.

INGMAR HEYTZE
Natuurlijk is een goed gesprek tijdens het
eten prima. Maar tussen de gangen door
vragen we stilte voor Utrechts enige stadsdichter van 2009 - 2011. Daarna is Ingmar
vol energie door blijven dichten over
Utrecht. Kees Wennendonk begeleidt hem
op de piano.

SCENARIO VOOR DE TOEKOMST

HOE ZIET HET LEVEN
IN UTRECHT OOST
ERUIT IN 2030?
Utrecht groeit, in 2030 is het een metropool met meer dan 410.000 inwoners.
Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid, voor het welbevinden en wonen in
Utrecht-Oost.
Het woon-werkverkeer zal sterk toenemen. We gaan meer en intensiever gebruik maken van de openbare ruimte,
zoals het Wilhelminapark en Amelisweerd.

LUSTRUM

ACTIVITEITEN

5 JAAR
PODIUM OOST,
WAS JIJ ER AL?

WINTERMARKT 2018

FOTOWEDSTRIJD

niet bedenken of je kunt het kopen, ver-

Binnenkort verschijnen op verschillende

mers.

Het is een speciale markt want alles is
zelfgemaakt! Variërend van lekker bier,
sieraden, bijzondere kleding, patchwork,
duurzame producten. Je kunt het zo gek
kopen en proeven en alles handgemaakt
door wijkbewoners en lokale onderne-

plaatsen in de wijk banieren met daarop
de tekst ‘5 jaar Podium Oost, was jij er

Wil je ook op de markt staan met jouw

al?’. Maak een selfie samen met een ba-

zelfgemaakt creaties huur dan een

nier. Stuur je foto naar info@podiumoos-

kraam. Kosten: € 25,00. Meer informatie

tutrecht.nl en vermeld waar je woont en

of je aanmelden kan door een mail te

ook hoe we je telefonisch kunnen berei-

sturen naar info@podiumoostutrecht.nl.

ken. We plaatsen je foto op onze website.

De aanmelding sluit op 26 oktober.

De makers van vijf leukste foto’s nodi-

Zaterdag 10 november

bij de Wereldkeuken Utrecht. U kunt aan-

Worden er meer woningen gebouwd in

gen we uit om gratis de Wereldkeuken

Tijden: 12.00 - 17.00 uur

Hoe het menu er precies uit gaat zien weet

sluitend een filmprogramma bijwonen

Oost? Wordt Oost het pretpark van de bin-

‘Utrecht’ met partner te bezoeken.

Huur kraam: € 25,00

Bart Elsendoorn nog niet. Bart, vrijwilliger

waarin ook Utrecht weer centraal staat.

nenstad?

van het eerste uur, is met Elsendoorn Ca-

Maar u kunt natuurlijk ook gewoon gezel-

tering meegegroeid met Podium Oost. Zijn

lig met elkaar blijven napraten.

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom

Toegang: Gratis

Welke toekomst staat ons te wachten?

vrijdagen zijn altijd bezet, maar voor Podi-

Wat heeft klimaatverandering, overcon-

um Oost houdt hij 12 oktober vrij.

sumptie en toenemende ongelijkheid met

“Er zijn best wat gerechten die een relatie

de stad te maken? Wat willen we daar-

met Utrecht hebben, maar dat heeft nog

mee? Hoe willen we dat onze samenle-

niet tot het ‘grote Utrechts kookboek’ ge-

ving er in de toekomst uitziet? En hebben

leid. En met Domtorentjes, spoorpunten

wijzelf daar nog invloed op, wat betekent

en de Utrechtse sprits vul je geen menu.

het voor onze kinderen? Hoe maak je een

Dan zijn er typisch Utrechtse gerechten als

sterke buurt in een metropool?

‘Zevenschaft’ of ‘Vijfschaft’, maar dat is stevige winterkost. Niet geschikt voor een

Tips voor typisch Utrechtse gerechten?

Relevante vragen over een toekomst die

feestelijke avond.”

Mail naar: bart@elsendoorn.nl

we samen maken, daarover gaat het lustrum symposium van Podium Oost.

VERRASSEND EN LEKKER

Vrijdag 12 oktober

Dat wordt dus vorsen en sprokkelen. Bart

Tijd: 19.00 uur

Zondag 14 oktober

is intussen al aan de slag. Maar heb je tips

Toegang: € 15,00 (U-pas € 12,00)

Tijd: 16.00

voor typisch Utrechtse gerechten, mail ze

(incl. 2 consumpties)

Toegang: Gratis

zoekt
Wintermarkt

10 november 2018
PIANO

Kraam
huren?
€ 25,00
Telefoon: 030 2581994
E-mail: info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

CULTUUR

CARRETERA
PANAMERICANA
Beleef het Zuid-Amerikaanse temperament met Celia Barradas op zondag 18
november bij Podium Oost. Carretera
Panamericana is een muzikaal avontuur
door de landen van Zuid-Amerika met
zang, dans, een modeshow en heerlijke
hapjes en drankjes.

De invloeden uit Spanje, Portugal, Afrika
en natuurlijk van de Indianen zijn zeer
goed voelbaar.
Zondag 18 november
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 8,00
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Vind jij het leuk om een
feestje te organiseren?
Helpen ons dan met de
organisatie van het lustrum
Interesse en/of meer informatie:
bel 030 2581994 of mail naar: info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

TAALCENTRUM

TAALLESSEN
OP ALLE NIVEAU’S

Nieuwgrieks • Frans
Italiaans • Roemeens
Spaans • Engels

WWW . K O O K O O V A J A . NL
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LEZING & DEBAT

UITKNIPPER

LEZING & DEBAT

'BLACK MIRROR'

weekendactiviteiten

Oprukkende technologie, een zwartgallig
toekomstbeeld en een vrachtlading morele dilemma's, dat is de populaire Net-

Programma onder voorbehoud.

flix-serie Black Mirror. De eerste aflevering
werd in 2011 gemaakt en het werd een

SEPTEMBER

serie die je gezien moest hebben. Maar
waarom schetsen films en series zo vaak
zwartgallige en negatieve toekomstbeelden? En hoe beïnvloeden deze fictieve
zwarte scenario's ons denken over ethische kwesties, de maatschappij waarin we
leven en de toekomst?
Utrecht voeren hier discussies over in een
serie gesprekken.

BLIJF NIEUWSGIERIG!

Zondag 2 december
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Zondag 30 september
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie Fred Wittenberg

Zaterdag 6 oktober
Tijd: 19:30 uur
Toegang: € 12,50

Hollands Glorie met Hans en Irena Visser

LUSTRUMFEEST PODIUM OOST 12 T/M 14 OKTOBER

Fotografie: Marten Kools

De cijfers spreken voor zich; in 2019 be-

Cisca Dresselhuys draagt met verve uit dat

staat de helft van de Nederlandse bevol-

je eigen positieve houding, emancipatie

king uit mensen die ouder zijn dan 50 jaar.

zo je wilt, ook van invloed is op de houding

En er zijn niet alleen meer ouderen, ze le-

van de buitenwereld ten opzichte van ou-

ven ook langer. De nieuwe generatie ou-

deren. Ze breekt met het stereotype en

deren woont dan wel niet meer in een be-

gaat in op de beeldvorming. Het belang-

jaardentehuis, want die zijn afgeschaft,

rijkste is om de regie over je leven te be-

maar ze worden vaak wel als stereotype

waren en een gevoel van verbondenheid

oudere benaderd. Ze houden niet van ver-

met de wereld om je heen te behouden.

andering, zijn vaak ziek en zeker niet flexibel. Ze zeuren en zijn maatschappelijk een

Zondag 25 november

lastenpost. Wat kost die vergrijzing ons

Tijd: 16.00 uur

wel niet?

Toegang: € 5,00

Door omstandigheden ging deze lezing in mei niet door. Daarom nu opnieuw in onze agenda.

CULTUUR

COMBINATIE VAN DE SCHILDERIJEN EN MUZIEK

VOER

VAART MAKEN MET
VOEDSELTRANSITIE
Misoogsten door
droogte en klimaatverandering.
Stalbranden waarbij duizenden varkens overlijden.
Gifschandaal in de
pluimveehouderij. Iedereen is het erover
eens dat er iets moet veranderen aan ons
voedselsysteem. Onze huidige intensieve
productie zou plaats moeten maken voor
een meer duurzame. We moeten anders
gaan eten; gezonder, minder bewerkt,
plantaardiger. De vraag is alleen hoe?

Judith Leyster besproken. Speciaal voor

Daar spreken Youetta Visser en Sandra

Podium Oost is een item over de Utrecht-

van Kampen over. Ze interviewden boe-

se caravaggisten gemaakt’. Het muziekre-

ren, wetenschappers, koks, ondernemers,

pertoire is gevarieerd en heel geschikt

banken, voedselcollectieven, die al bezig

voor de jeugd. Het is een mix van ballades,

zijn met deze transitie.

instrumentals en improvisatie. Ook zijn er

Een prikkelende zondagmiddag voor ie-

een paar zeventiende-eeuwse liedjes. Ook

dereen met interesse in een ander voed-

het Flairck-verleden zal herkenbaar zijn.

selsysteem.

‘In de voorstelling wordt het leven en werk
van Rubens, Rembrandt, Vermeer, Adriaen

Zaterdag 6 oktober

Zondag 28 oktober

Brouwer en Hendrik Avercamp, maar ook

Tijden: 19:30 - 21:30 uur incl. pauze

Tijd: 16.00 uur

de eerste vrouwelijke meester-schilder

Toegang: € 12,50

Toegang: € 5,00
advertentie.els

20-02-2018

16:50

Vrijdag 12 oktober
17.00 – 19.00 uur

Opening Lustrumweekend door
burgemeester Jan van Zanen

19.00 – 21.00 uur
Toegang: € 15,00 (U-pas € 12,00)

Speciale Wereldkeuken Utrecht +
Utrechtse film(s) met Utrechtse
gedichten van Ingmar Heytze

Zaterdag 13 oktober
14.00 – 17.00 uur
Toegang: Gratis

Kinderfestival (tot 12 jr)

20.00 – 23.00 uur
Toegang: € 5,00

Feest voor buurtbewoners

Zondag 14 oktober
16.00 – 18.00 uur
Toegang: Gratis

Debat 'Scenario voor de toekomst'
O.l.v. Kees Boonman

Zondag 28 oktober
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Lezing en Debat Voer - Vaart maken
met voedseltransitie
Sandra van Kampen en Youetta Visser

NOVEMBER

LEZING & DEBAT

HOLLANDS GLORIE

Hollands Glorie is een multimedia-voorstelling over de oude Hollandse en
Vlaamse Meesters. Hans Visser en Irena
Filippova duiken in de geschiedenis van
de Lage Landen tijdens de Gouden Eeuw
en gaan op zoek naar de verhalen achter
beroemde schilderijen.

Expositie Jolanda de Ridder

OKTOBER

Cisca Dresselhuys over
de emancipatie van ouderen

Studenten van het University College

Zondag 9 september

Pagina 1

 




Zondag 4 november
Tijden: 15.00 uur
Toegang: € 7,50

Trio Bartolussi

Zondag 4 november
Tijd: 16.00
Toegang: Gratis

Opening expositie Inge Uileman
'Het landschap om de hoek'

Zaterdag 10 november
Tijden: 12.00 – 17.00 uur
Toegang: Gratis

Wintermarkt

Zondag 11 november
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

Wat Oost Weet: Bijen, goed volk

Vrijdag 16 november
Tijd: 19.00 uur
Toegang: € 15,00 (U-pas € 12,00)

Wereldkeuken en film

Zondag 18 november
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 8,00
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Carretera Panamericana
Latijns-Amerikaanse feestmiddag met
zang, dans, muziek, met hapjes en
drankjes en met een modeshow

Zondag 25 november
Tijd: 16.00
Toegang: € 5,00

Lezing en debat 'Blijf nieuwsgierig'
Cisca Dresselhuys over de emancipatie
van ouderen

DECEMBER
Zondag 2 december
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Lezing en debat 'Black Mirror'

Zondag 9 december
Tijd: 13.00 uur
Toegang: € 7,50

Belcanto concert

Zondag 9 december
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie Claire Ziegler
'A Table chez Claire'

Zondag 16 december
Tijden: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 10,00
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

El Periquin Flamenco en
Spaans Kerst Café

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: Studio Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht







Redactieadres: PO-krant@podiumoostutrecht.nl
Deze pagina’s zijn mede mogelijk gemaakt door het Wijkbureau Utrecht-Oost.

4 PODIUM OOST

EXPOSITIES

CULTUUR

ACTIVITEITEN PROGRAMMA SEP T/M DEC 2018
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie zie onze website

DAGELIJKS

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

deMuziekFabriek, actuele lesprogramma op:
www.demuziekfabriekutrecht.nl
Taalcentrum Kookoovaja, actuele
lesprogramma op: www.kookoovaja.nl
Elke dinsdag, woensdag en vrijdag
10:00 tot 16:00
Inloop Odensehuis Andante, actuele
programma: www.odensehuisandante.nl

09.30-11.30 A
 rabische les (vrouwen) start
1 oktober
10.00-11.00 Oefentherapie Cesar
11.15-12.15 Afrikaanse en Braziliaanse dans
NIEUW
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
17.30-19.00 Samen eten (4e maandag van de
maand)
19.30-23.00 Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15 Swing In Utrecht

DINSDAG

14.00-16.15
18.30-19.30
19.00-20.30
19.30-22.00
20.00-23.00

12.15-13.45
14.00-16.00
18.40-19.50
19.15-20.30
19.30-21.00
20.00-21.00

Sopraan Ksenija Celner en pianist Felix
Justin brengen op zondagmiddag 9 december een passievol repertoire van Belcanto liederen.

 efentherapie Cesar
O
Wandelen in Oost
Speel-o-theek
Inloop Odensehuis Andante
Afrikaanse en Braziliaanse dans
NIEUW
Vallen verleden tijd
START OP 12-9-2018
Dansclub Oost
Lucky Yoga (Power Yoga)
Yoga Critical Alignment
Sahaja Yoga meditatie
Zumba

 tilstaan bij bewegen NIEUW
S
Wijk informatie punt
Nederlandse les (conversatie)
Zorgdialoog (1 keer in de 2
maanden )
Atacoyo (2 lessen)
Mindful Yoga in de buurt
Nederlandse taalles
Mindfulness Training
(Mindfulness Moves)
Swing in Utrecht

09.00-11.30
10.00-15.00
10.00-12.00
10.00-11.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15:00-17:00
13.30-14.30
14.00-20.00
15.45-19.45
18.00-19.30
20.00-21.30
20.00-22.00

 paanse les (2 lessen)
S
Senioreninloop
Schaken
Bewegen met de fysio voor
senioren
Lunch
Computercafé
Computercusus START 20-9
T”ai Chi
deMuziekFabriek
Dansclub Oost
Samen Eten (2e donderdag van
de maand)
Afrikaanse en Braziliaanse dans
Vrouwenkoor Zingen is plezier

VRIJDAG
08.45-09.45 M
 indful Yoga in de buurt
09.30-10.30 Inloopspreekuur wijkagenten
(1e vrijdag in de maand)
10.00-12.00 Computercursus START 21-9
10.15-12.30 Atacoyo (2 lessen)
14.00-16.00 Granny’s Finest
19.00-21.30 Wereldkeuken (3e vrijdag van
de maand)
19.30-22.00 Tango Anna Rosa

collectief J. Nac. Haar werk draait vaak
om structuren die veranderen. “De

Ze wonen in Utrecht Oost, bij elkaar om

structuren die ik verbeeld, tonen vaak
professioneel musicus te worden. Hij

Ze ontstaan, komen samen, ze vallen

2019 willen ze in Utrecht-Oost een mu-

volgde zijn muziekopleiding in aan het

uiteen, raken. Ik laat deze veranderin-

ziekpraktijk voor klassieke zang en piano

Conservatorium in Utrecht en studeerde

gen zien.

openen.

daar cum laude af bij Henry Kelder. Felix

Celner startte haar muzikale opleiding als

is inmiddels een van de vaste pianisten

8-jarige in Belgrado, ze studeerde uitein-

van Ksenija.

delijk af in 2015 bij de veelgeprezen NeDatum: Zondag 9 december

Dat hij zich in foto's beter kan uitdruk-

Felix Justin (Surabaja, Indonesië) besloot

Aanvang: 13.00 uur

ken dan in tekst, was voor Fred Witten-

na zijn studie zijn droom na te jagen om

Toegang : € 7,50

berg (1953) in 2000 een belangrijke
ontdekking. Jarenlang was hij vooral
bezig met het schrijven van teksten en

LEZING & DEBAT

BIJEN:
GOED VOLK

13 september

10.30 - 11.30 uur

20 september

13.00 - 15.00 uur

de expositie wordt omlijst met muziek,
die hij zelf componeert.
Zondag 30 september

Mensen uit de praktijk en wetenschap ver-

SCHILDERIJEN VAN
INGE UILEMAN

De bij staat volop in de belangstelling; bij-

tellen over het gedrag van bijen, de geva-

Niet voor niks heet de tentoonstelling

en en andere insecten worden bedreigd

ren die hen en andere insecten bedreigen.

van Inge Uileman (1954), ‘het land-

door het gebruik van bestrijdingsmidde-

En waarom we ze nodig hebben in de

schap om de hoek’. Het zijn de groene

len. Hierover hebben landbouw- en mili-

land- en tuinbouw. Ook is er ruimte voor

plekken om de hoek, de kleine natuur-

euorganisaties hun eigen opvattingen.

ideeën over de inrichting van tuin, balkon

schatten waar bijna geen sporen van

of de straatkant om bijen en andere insec-

menselijke aanwezigheid te vinden zijn.

ten de ruimte te geven.

Dat probeert ze vast te leggen, door

sche Tuinen, en niet te vergeten de kleine
amateurimkers.

goed te kijken naar wat ze het mooiste
Jong en oud is welkom, wees erBij!

1 november

13.00 -15.00 uur

15 november

13.00 -15.00 uur

liefst zo groot mogelijk, dat werkt het

ken naar mensen die in de praktijk werken

Zondag 11 november

best. Ze maakt in de omgeving van

met bijen, want er zijn imkerijen op Bloey-

Tijd: 15.00 uur

haar huis in Utrecht Oost, de singels, de

endael, de Zilveren Schaats en de Botani-

Toegang: € 5,00

Minstroom, het bos, de mooie plekken

Spelletjes met Frank Leenders

Nog niet bekend

Zondag 4 november

ITALIAANSE FILMMUZIEK

taal. Het trio bestaat uit Gianfranco Bar-

Trio Bartolussi dompelt onder in oude

accordeon) en Daniele Coccolamante

Italiaanse filmmuziek. Zij spelen bossa’s

(contrabas).

tolussi (piano), Renata Rossa (zang en

Zin in Utrecht

(1943) met schilderijen met charmante

gen tijden. Zij hebben een mooie balans

Zondag 4 november

voorstellingen van gedekte tafels. Haar

gevonden tussen melancholie en le-

Tijd: 15:00 – 17:00 uur

technische vaardigheden (aquarel,

venslust, tussen vocaal en instrumen-

Toegang: €7,50

gouache, pen en potlood) leerde ze van
schilders over de hele wereld, in o.m.
Australië, Egypte, de VS , Spanje en Fran-

29 november

CULTUUR

13.00 -15.00 uur Nog niet bekend

27 september

6 december

13.00 -15.00 uur Nog niet bekend

13.00 -15.00 uur

OKTOBER

13 december

13.00 -15.00 uur

4 oktober

13.00 - 15.00 uur Spelletjes met Frank Leenders

11 oktober

13.00 - 15.00 uur Zin in Utrecht

Nieuw in Utrecht-Oost

'A TABLE CHEZ CLAIRE '
Het is een expositie van Claire Ziegler

en samba’s, en tango’s en jazz uit vervlo-

13.00 -15.00 uur You Tube filmpjes

You Tube filmpjes

vindt. Grote schilderijen (acryl op doek),

CULTUUR

22 november

Zin in Utrecht

sfeer hem intrigeert. De opening van

in Amelisweerd.

NOVEMBER

13.00 -15.00 uur

13.00 - 15.00 uur Spelletjes met Frank Leenders

de stad, hij creëert beelden waarvan de

13.00 -15.00 uur You Tube filmpjes

8 november
6 september

poëzie. Wolkenluchten, landschappen,

We hoeven in Utrecht-Oost niet ver te zoe-

25 oktober

FOTO’S VAN
FRED WITTENBERG

derlandse sopraan Charlotte Margiono.

nijvere volkje een handje kunnen helpen.

13.00 -15.00 uur Nog niet bekend

SEPTEMBER

processen uit de wereld om me heen.

musici en timmeren flink aan de weg. In

het nut van bijen, en hoe wij in de stad dit

18 oktober

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

Ze volgde o.m. Beeldende Route van

kaar van het Conservatorium in Utrecht.

Wat Oost Weet organiseert op 11 november een middag gewijd aan de bij.

Opgeven per week voor 10.30 uur bij info@ podiumoostutrecht.nl of 030-2581994.

Inloop + koffie
Schaken met Frans
Fysio/gym
Gezamenlijke lunch
Computer-inloop met
Josephine en Philip

(1966).

de hoek. Zij zijn gedreven en talentvolle

ACTIVITEITEN SENIORENINLOOP SEP T/M DEC 2018

Vanaf 10.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.30 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
13.00 - 15.00 uur
		

met schilderijen van Jolanda de Ridder

Ksenija Celner en Felix Justin, kennen el-

De middag staat vooral in het teken van

IEDERE DONDERDAG
VAN 10.00 - 15:00 UUR:

Tot 29 september is er een expositie

Artibus. Sinds 2013 is zij lid van Kunst-

DONDERDAG

MAANDAG

09.00-11.00
10.00-12.00
10.00-11.30
10.00-12.00

BELCANTO

WOENSDAG
09.15-10.15
09.30-11.00
09.30-13.00
10.00-16.00
10.30-11.30

JOLANDA DE RIDDER SCHILDERIJEN

Spelletjes met Frank Leenders

Zin in Utrecht

kijk. Jaarlijks exposeert ze als lid van de

EL PERIQUIN EN SPAANS KERSTCAFÉ

kunstgroep DAMN Ladies, een kunstenaarscollectief in Aude in Frankrijk. Bij
de opening vieren we het Franse karak-

Zondag 10 december dompelen we ons

aan te leren. We nodigen iedereen van har-

ter van haar schilderijen met chansons,

onder in mediterraanse kerstsfeer tijdens

te uit om mee te doen. En natuurlijk zijn er

wijn en natuurlijk Franse kaas.

het Spaans kerstcafé. Peter Kalb, gitarist

lekkere Spaanse hapjes en drankjes.

en componist ‘El Periquin’ maakt het plaa

Zondag 9 december

tje compleet.

Zondag 16 december

Het Spaanse Kerstcafé op zondag 16 de-

Tijden: 15.00 – 17.00 uur

Openingen

cember, is voor iedereen toegankelijk.

Toegang: € 10,00

Tijd: 16.00 uur

De kerstliedjes zijn erg leuk en gemakkelijk

(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Toegang: Gratis

DOE JE KIND EEN
BIJZONDERE SCHOOL
CADEAU

Uw vraag vormt ons uitgangs

fysio- & manueel therapie

Snel weer klachtenvrij!
Loop binnen of neem contact
op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek!

www • kaepnotaris • nl

Ontdek tweetalig onderwijs
in Utrecht-Oost

Rembrandtkade 50 T: 030-7433225
fysio030.com

ook nds
vo
‘s a opend
ge

Maliebaan 6 • 3581 CM Utrecht • T 030 234 50 50 • E info @kaepnotaris.nl
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Stepping
www.ksu-steppingstones.nl

Stones

