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Veel inwoners van Utrecht Oost willen 
graag in hun wijk blijven wonen als ze ou-
der worden. Ze willen dan graag kleiner 
gaan wonen, maar dat is een probleem in 
Oost. Er zijn maar weinig woningen ge-
schikt voor ouderen. De voorzieningen 
ontbreken nog vaak en het aanbod van 
goede huurwoningen is heel beperkt. 

Ondanks het beleid van de landelijke over-
heid om ouderen zo lang mogelijk zelf-
standig te laten wonen is dat in de praktijk 
vaak niet goed mogelijk. 

Er zijn wel initiatieven van ouderen die zelf 
een woonproject willen beginnen maar 
die stuiten vaak op praktische bezwaren. 
Seniorenwoongroepen kunnen samen 
een goed woonzorgconcept bedenken 
dat ertoe leidt dat ouderen hun eenge-

zinswoning verlaten, dat levert doorstro-
ming op, maar de gemeente Utrecht is 
niet echt soepel in het faciliteren hiervan.
Ellie Tap, is adviseur van wonen voor en 
van 60 plussers en werkt bij de landelijke 
vereniging gemeenschappelijk wonen van 
ouderen, zij belicht de knelpunten. Joost 
van Dijck van coöperatie Rust en Ruimte, 
vertelt over de ervaringen met een woon-
project voor ouderen en het  beleid van de 
gemeente. Een vertegenwoordiger van de 
woningbouwsector reageert op de verha-
len (onder voorbehoud).  

Zondag 23 juni
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Podium	Oost	organiseert	zondagmiddag	23	juni	een	debat	over	wonen	voor	oude-
ren	in	Utrecht	Oost.	Ellie	Tap,	adviseur	van	wonen	voor	en	van	60	plussers	en	Joost	
van	Dijck	van	coöperatie	Rust	en	Ruimte	gaan	over	dit	onderwerp	in	gesprek.	

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

HET	PODIUM	VOOR	MAATSCHAPPELIJKE	EN	CULTURELE	ACTIVITEITEN	IN	UTRECHT-OOST

PODIUM	OOST	DEBAT

WONEN	VOOR	OUDEREN	
IN UTRECHT OOST

Podium	 Oost	 heeft	 zijn	 Vrienden	
broodnodig!	Dankzij	de	bijdragen	van	
Vrienden	van	Podium	Oost	is	het	mo-
gelijk	soms	iets	extra’s	te	doen.	Zo	be-
kostigden	de	Vrienden	twee	informa-
tieschermen	 en	 droegen	 bij	 aan	 de	
aanschaf	van	een	nieuwe	piano.	

Maar ook voor ons draagvlak in de wijk 
is het van groot belang dat u Vriend 
wordt. Voor een bijdrage van € 5,00 per 
jaar bent u al Vriend. U ontvangt dan de 
speciale Vrienden-emailnieuwsbrief. Be-
taalt u jaarlijks minimaal € 25,00 dan ont-
vangt u natuurlijk de nieuwsbrief, maar 
nodigen we u daarnaast ook elk jaar van 

harte uit voor een exclusief optreden of 
voorstelling. 

ADRESSEN?
Inmiddels telt Podium Oost al zo’n kleine 
honderd Vrienden. Helaas is van een aan-
tal Vrienden alleen de naam bekend. Die 
Vrienden hebben alleen een bedrag 
overgemaakt, maar nog niet hun adres-
gegevens doorgegeven. Wij verzoeken 
deze Vrienden om hun gegevens alsnog 
door te geven. 
Vriend worden of uw adresgegevens 
doorgeven kan via mail:  
vrienden@podiumoostutrecht.nl
Of telefonisch: 030 2581994.

VRIENDEN VAN PODIUM OOST  
ZIJN	BROODNODIG

Podium	Oost	overlegt	momenteel	met	
de	gemeente	over	de	financiering	van	
de	 vernieuwing	 van	 het	 pand.	 Dat	
overleg	neemt	meer	tijd	in	beslag	dan	
in	de	planning	is	opgenomen.	Daarom	
zal	de	verbouwing	mogelijk	pas	kun-
nen	plaatsvinden	in	de	zomer	2020.	

Dat betekent, dat Podium Oost deze zo-

VERNIEUWBOUW UITGESTELD 
PODIUM	OOST	OPEN	DEZE	ZOMER

mer, behalve enkele weken in juli/augus-
tus, gewoon doorgaat. Dus bestaat de 
gelegenheid om ruimtes te huren voor 
incidentele activiteiten. Denk aan zomer-
cursussen, oefenruimtes, optredens. 

Voor meer informatie over de mogelijk-
heden: bel met 030 2581994 of mail naar 
info@podiumoostutrecht.nl. 

Help Podium Oost zijn sociale en culturele programma  
te blijven uitvoeren en waar mogelijk uit te bouwen! 

‘Er zijn maar  
weinig woningen 
geschikt’ 

FIETS	OP	SLOT!
Er komen wekelijks zo’n 1500 bezoekers 
bij Podium Oost. Veel mensen komen op 
de fiets. Al die fietsen zijn een grote ver-
leiding voor fietsendieven. Menig bezoe-
ker trof bij het naar huis gaan zijn of haar 
fiets niet meer aan.  Het is dus heel be-
langrijk om de fiets goed op slot en het 
liefst vast te zetten.  

     MET JE  
KRANTJE             
  BUURTEN 
    IN OOST

WWW.KOMBUURTEN.NL



Vrienden gezocht!

Meer informatie: 
bel 030 2581994 of mail naar: info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

Wordt vandaag nog Vriend van Podium Oost door minimaal 
25 euro over te maken naar 

IBANnummer: NL67 RABO 0102 0387 75 
t.n.v. Stichting Vrienden van Podium Oost.

Niet denken maar doen

Donderdag van 13.30 - 14.30 uur
10 lessen € 120,-- U-pas € 100,--
Losse lessen € 15,-- U-pas € 12,--
Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148, Utrecht

Langzame bewegingen 

in een gelijkmatig tempo

overgewaaid uit China

Docent: Olga Feenstra

Tel: 06-18293679

TAI CHI / CHI KUNG
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CULTUUR

Documentairemaker	Ellen	Blom,	ensem-
ble	INSOMNIO	en	een	projectkoor	met	
leden	uit	NEON,	brengen	op	17	maart	
bijzondere	verhalen	in	tekst	en	muziek	
samen	in	Podium	Oost.	De	eerste	editie	
van	het	Requiem	in	Podium	Oost	was	tot	
tweemaal	toe	goed	voor	een	uitverkoch-
te	zaal.

Het Utregs Requiem is een bijzonder mu-
zikaal evenement. Het vertelt de levensver-
halen van zes mensen uit de provincie 
Utrecht. Levens waarin miskenning en uit-
sluiting en soms geweld of misbruik een 
rol spelen. Levenservaringen waarvan je, 
zeker in een aantal gevallen, zou zeggen 
'hoe kom je daar bovenop'. Kenmerkend 
voor alle hoofdpersonen in het Requiem is 
de veerkracht die hen redt. De altijd aan-
wezige wil om af te rekenen met het verle-
den en een nieuw leven op te bouwen. De 
wil om betekenis aan hun leven te geven 
die ze diep in hun hart voelen. Met vallen 
en opstaan.
De levensverhalen zijn bewerkt tot een li-
bretto: een liedtekst en zijn door vier heden-
daagse componisten op muziek gezet. Deze 

UNIEK	UTREGS	REQUIEM	

REIZEN	OP	DOEK
INA VAN HERWIJNEN

Schilderen is een avontuurlijke reis op 
doek, spannend en plezierig tegelijk. 
Dat zegt Ina van Herwijnen over haar 
werk. Ze maakt schilderijen met veel 
kleur van Italiaanse dorpen en van land-
schappen in haar eigen omgeving, 
waaronder de Utrechtse Heuvelrug. De 
dorpen zijn geschilderd door transpa-
rante lagen over elkaar te schilderen, 
zodat er binnen- en buitenruimtes ont-
staan. Door te spelen met vorm en kleur 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden en 
verandert het beeld gaandeweg. Hoe 
het er uiteindelijk uit gaat zien ervaart 
van Herwijnen als een reis, het resultaat 
is ook voor haar een verrassing. 

Zondag 3 maart 
Tijd: 16.00 uur
Toegang : Gratis

TEKENGROEP	TRANSARTE
Al vele jaren komen wekelijks een aan-
tal kleurrijke kunstenaars in Utrecht bij 
elkaar en tekenen en schilderen naar 
levend model. De modelsessies bestaan 
steevast uit korte standen van drie keer 
twee minuten tot maximaal een kwar-
tier. De werken die na elke sessie naast 
elkaar liggen zijn zeer divers, ieder pakt 
het anders aan. Van groots en kleurig 
tot ingetogen lijn met gewassen grijs. 
Deze expositie toont een aantal werken, 
veelal portretten, van Anna Garssen, 
Claudia Hoejenbos, Elles Porck, Gerda 
Cook-Bodegom, Jacomien Dicke, Louise 
de Jongh Swemer en Willy van Otterloo. 

Zondag 14 april 
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

EXPOSITIES

SCHADUWMOEDERS	
BOEKPRESENTATIE

CULTUUR

WEEMOED SPEELT	GEMIS	EN	TROOST

THEATERGROEP PODIUM OOST SPEELT 
KIJK	DE	WIJK
Eén	regisseur,	twee	schrijvers	en	zes	spe-
lers	-	allen	uit	Utrecht	Oost	-	werken	op	
dit	moment	vol	en-thousiasme	aan	een	
toneelstuk.	De	voorstelling	gaat	over	
bijzondere	locaties	en	mensen	in	onze	
eigen	wijk,	Utrecht	Oost	en	is	op	11	en	
12	mei	te	zien	in	Podium	Oost.	

Zo speelt het gezelschap een spannende 
ontmoeting tussen Gerrit Rietveld en Truus 
Schröder in het Rietveld-Schröderhuis, dat 
zij samen bouwden. Ook een dramatische 
gebeurtenis in een huis aan de Boomstraat, 
waar de dichter Gerrit Achterberg woonde 

krijgt aandacht, Jantje zag eens pruimen 
han-gen aan de rand van het Wilhelmina-
park en de ontstaansgeschiedenis van 
Oudwijk komt op de plan-ken. Het wordt 
een productie van ongeveer een uur, met 
veel variatie.
Reserveren via 
info@podiumutrechtoost.nl

Zaterdag 11 mei 
Tijd: 20.30 uur
Zondag 12 mei
Tijd: 13.00 uur
Toegang: € 5,00

CULTUUR

Na de Dodenherdenking op 4 mei praten 
we in Podium Oost over kinderen in de 
Tweede Wereldoorlog. Er waren kinderen 
die zich de oorlogsperiode herinnerden als 
afschuwelijke jaren vol angst en dreiging. 
Er waren er die van huis weg moesten om 
elders te overleven, of aan te sterken. En 
tenslotte waren er ook kinderen die het er-
voeren als een hele spannende tijd, zoals 
het later nooit meer zou worden.
Juliëtte Eichholtz, vertelt over haar boek 
‘Kind in de Tweede Wereldoorlog’ waarin 
zij de grote diversiteit aan verhalen van kin-
deren tijdens de oorlog heeft opgetekend.

STATION	MALIEBAAN
Er waren de kinderen die op transport ge-
steld werden naar Westerbork en Vught en 
die vertrokken van station Maliebaan. Eve-
line De Vries van het Spoorwegmuseum 
vertelt over de opstelling van de Neder-
landse Spoorwegen en de 129 Joodse kin-
deren die uit Utrecht weggevoerd werden. 

STOLPERSTEINE
Kinderen, die op een groeiend aantal plek-

KIND	ZIJN	IN	DE	TWEEDE	WERELDOORLOG

ken in de stad worden herdacht door mid-
del van ‘ Stolpersteine’. Een project van de 
Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Leerlin-
gen van het  St.Bonifatiuscollege vertellen 
over hun actie voor nieuwe Stolpersteine 
in de stad.

Zaterdag 4 mei
Tijd: 20.45 uur
Toegang: Gratis

LEZING	&	DEBAT

opmerkelijke Utrechtse levensverhalen vor-
men een requiem, in een moderne jas.
Arjen werd als kind zo gepest dat hij er 
PTSS aan over hield. Als een beschadigd 
mens zocht hij zijn weg. Motty vluchtte uit 
Iran om zélf te mogen denken. Wilma werd 
mishandeld en probeert te voorkomen dat 
de geschiedenis zich blijft herhalen. Gert 
trad het klooster in maar verliet het ook 
weer en zijn muziek redde hem. O'den was 
kindsoldaat en Robert werd van pleegge-
zin naar pleeggezin gestuurd.
Na de prémière in TivoliVredenburg op 17 
februari trekt het Utregs Requiem in een 
tournee langs een aantal kleinere podia en 
komt o.m. op 17 maart in Podium Oost. 

Er is een nevenprogramma met o.a. optre-
dens van mensen van de Tussenvoorzie-
ning, een foto- expositie, schilderijen van 
een van de hoofdpersonen, verhalen uit de 
buurt en bij sommige locaties een nage-
sprek verzorgd door Utrecht in Dialoog.

Zondag 17 maart
Tijd: 15.00 uur 
Toegang: € 10,00

H. FENTENER VAN VLISSINGEN    

Onder het pseudoniem Lena Landauer 
schrijft Helene Fentener van Vlissingen het 
boek Schaduwmoeders. Op zondag 12 mei 
komt zij naar Podium Oost om het boek te 
bespreken.
In Schaduwmoeders wordt de wereld ge-
toond zoals die zich voordoet aan drie 
vrouwen in hun jeugdjaren. Vol vragen en 
onmachtig de situaties waarin zij beland-

den te veranderen, zoeken ze hun weg en 
merken ze hoe de erfenis van de vorige ge-
neratie hun eigen leven diepgaand beïn-
vloedt.
Dit verhaal gaat ook over de betekenis van 
vrijheid. Met iedere nieuwe generatie ver-
andert die volkomen van karakter.

Zondag 12 mei 
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

In aanloop naar de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en de waterschappen 
vindt er een debat plaats over van wie de 
provincie nou eigenlijk is. Commissaris van 
de Koning Hans Oosters en de lijsttrekkers 
van CDA, D’66, Groen Links, PvdA en VVD 
zijn op zaterdag 16 maart in Podium Oost 
om te spreken over thema 's waar we alle-

LEZING	&	DEBAT

VAN	WIE	IS	DE	PROVINCIE?

opening zondag 14 april 16.00 uur

oudwijkerdwarsstraat 48 utrecht 1 030-2581994 

info@podiumoostutrecht.nl 1 www.podiumoostutrecht.nl

TRANSARTE
expositie

tekengroep

Ieder derde vrijdag van de maand staat de 
keuken van Podium Oost in het teken van 
een ander land. Tijdens en na het diner ver-
telt de kok over de cultuur, de politiek en 
de muziek van het land. Na afloop van het 
diner wordt een actuele film uit het land 
van de maand vertoond. 

Vrijdag 15 mrt, 26 april, 24 mei, 21 juni
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film: € 12,00  
met U pas € 10,00

Herman van Tongerloo zingt en speelt 
saxofoon. Al zijn teksten laten een andere 
kant zien van groot en klein gemis dat we 
allemaal kennen. 
Liza Meuldijk kleurt met haar warme stem 
de muziek in, soms met indringende impro-
visaties. Edu Hackenitz verbindt de muzi-

kanten op gitaar en baritongitaar, transpa-
rant en melodieus. Met z’n drieën vormen 
zij Weemoed.

Zondag 30 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

maal dagelijks mee te maken hebben. Eco-
nomie, infrastructuur, milieu en duurzaam-
heid. Kees Boonman, journalist en politiek 
commentator leidt het debat.

Zaterdag 16 maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

WERELDKEUKEN
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UITKNIPPER 
weekendactiviteiten

 MAART

APRIL

MEI

JUNI

Zondag	3	maart	
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Zondag	10	maart
Tijd: 15:00 uur
Kosten: € 5,00

Vrijdag	15	maart
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film:
€ 12,00  met U pas € 10,00

Zaterdag	16	Maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Zondag	17	maart
Tijd: 15.00 uur 
Toegang: € 10,00

Zaterdag	30	maart
Tijd: 15.00 uur
Toegang € 10,00

Zondag	31	maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Zondag	14	april	
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Vrijdag	26	april
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film:
€ 12,00 met U pas € 10,00

Zondag	28	april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

Zaterdag	4	Mei
Tijd: 20.45 uur
Toegang: Gratis

Zondag	5	mei
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

Zaterdag	11	mei	
Tijd: 20.30 uur
Toegang: € 5,00

Zondag	12	mei
Tijd: 13.00 uur
Toegang: € 5,00

Zondag	12	mei	
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

Vrijdag	24	mei
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film:
€ 12,00  met U pas € 10,00

Zondag	16	juni
Tijd: 16.00 uur 
Toegang: € 5,00

Vrijdag	21	juni	
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film:
 € 12,00 met U pas € 10,00

Zondag	23	juni	
Tijd: 13.00 uur 
Toegang: € 6,50

Zondag	23	juni
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Zondag	30	juni
Tijd : 15.00 uur
Toegang: € 10,00

Expositie	Ina	van	Herwijnen

Wat	Oost	Weet
Van	kinderwens	tot	kind	naar	wens

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU	Kijk	voor	thema-
land	en	film	op	www.podiumoostutrecht.nl/
activiteitenprogramma/wereldkeuken

Verkiezingsdebat	Provinciale	Staten
Van	wie	is	de	provincie?

Utregs	Requiem

Flamenco	en	wijnproeverij

Black	Mirror	2
Men	against	fire

Opening	expositie	Tekengroep	Transarte

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU	Kijk	voor	thema-
land	en	film	op	www.podiumoostutrecht.nl/
activiteitenprogramma/wereldkeuken

Boekpresentatie	Mehrnaz	Salehi

Kind	zijn	in	de	Tweede	Wereldoorlog

Martha	en	de	Liefde	
Arti	Vocaal

Theatergroep	Podium	Oost	speelt		
Kijk	de	Wijk

Theatergroep	Podium	Oost	speelt		
Kijk	de	Wijk

Boekpresentatie	'Schaduwmoeders'	door	
Helene	Fentener	van	Vlissingen				

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU	Kijk	voor	thema-
land	en	film	op	www.podiumoostutrecht.nl/
activiteitenprogramma/wereldkeuken

Try-out	Talent	door	Toeval
Ralph	Rousseau

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU	Kijk	voor	thema-
land	en	film	op	www.podiumoostutrecht.nl/
activiteitenprogramma/wereldkeuken

Duo	Lekker

Debat:	Wonen	voor	ouderen	in	Utrecht	Oost

Weemoed	speelt	Gemis	en	troost

Programma onder voorbehoud.

LEZING	&	DEBAT

FLAMENCO	MET	WIJNPROEVERIJ

Op zaterdag 30 maart organiseert Podium 
Oost een Spaanse en Zuid-Amerikaanse 
middag. Op het programma staan zang, 
dans, muziek en een wijnproeverij. Er is ook 
een open podium, dus instrumenten en 
dansschoenen meenemen!

Cubaan Abel Gomez, ook bekend als post-
bezorger in Rijnsweerd, is een speciale gast 
tijdens de wijnproeverij en hij en levert ook 
een muzikale bijdrage aan het programma.

PROGRAMMA
We beginnen om 15.00 uur met de optre-
dens en het open podium. Vanaf 16.30 uur  
presenteert Biowijnclub.nl hun biologische 
wijnen. De wijnproeverij en bijbehorende 
tapas zijn bij de prijs inbegrepen.
Reserveren via: info@podiumoostutrecht.
nl of via de website.

Zaterdag 30 maart
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

Op zondag 28 april 2019 presenteert Mehr-
naz Salehi in Podium Oost haar boeken die 
in het Perzisch én in Nederlandse vertaling 
verschenen zijn. Centraal staat het vierde 
en laatste deel uit de reeks Makani Digar 
(Ergens Anders). Dit is onlangs verschenen 
in het Perzisch, hopelijk is op 28 april ook 
de Nederlandse vertaling klaar. Bij de pre-
sentatie vertellen meerdere sprekers iets 
over de boeken van Salehi en worden frag-
menten voorgelezen. Ook zijn er gastop-
tredens van diverse bevriende musici. En 
uiteraard zijn haar boeken deze middag 
ook te koop.
Mehrnaz Salehi woont al ruim dertig jaar 

in Utrecht. Zij is geboren en getogen in 
Iran maar vluchtte naar Nederland nadat 
Khomeini aan de macht kwam. Naast haar 
werk als docent ontwikkelde ze eerst haar 
zangtalent en daarna begon ze te schrijven 
in het Perzisch, haar moedertaal. Haar eer-
ste boek verscheen in 2011 en inmiddels 
heeft zij zeven publicaties op haar naam 
staan. Een bijzondere plaats neemt de 
reeks Makani Digar (Ergens Anders) in. De 
boeken nemen je mee naar een andere 
wereld en naar een andere tijd vol myste-
rie en vreemde personages. Salehi schrijft 
bijzonder beeldend, men ziet het verhaal 
als het ware als een film voor zich. De we-

reld die zij creëert wordt niet in hapklare 
brokjes opgediend. Salehi springt heen en 
weer tussen plaatsen en in de tijd, binnen 
de afzonderlijke boeken en tussen de de-
len. Langzaam ziet de lezer allerlei dwars-
verbanden ontstaan.  

Zondag 28 april 2019
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

LEZING	&	DEBAT CULTUUR

Arti	Vocaal	brengt	op	zondagmiddag		
5	mei	 in	Podium	Oost	muziektheater	
met	de	titel	‘Martha	en	de	liefde’,	een	
medley	 meeslepende	 melodieën	 uit	
opera,	operette	en	musical.	
Een	bijzondere	middag	met	een	snufje	
opera	en	meer	mooie	zang.	Voor	elk	wat	
wils,	geschikt	voor	beginners,	jeugd	en	
nieuwsgierige	kenners.	

De gezinsopera ‘Martha’ van Von Flotow is 
een vrolijke, compacte opera en toeganke-
lijk voor beginners. Het beschrijft de avon-
turen van Lady Harriët Durrham en haar 
vertrouwelinge Nancy aan het hof van Ko-
ningin Ann. De dames vervelen zich stierlijk 

en bieden op de jaarmarkt hun diensten 
aan als de dienstmeisjes Martha en Julia. Er 
ontstaan komische situaties als de dames 
geheel ongeschikt blijken te zijn voor het 
huishouden. 
Het programma brengt verder nog veel 
losse melodieën uit bekende opera, ope-
rette en musical. U hoort stukken uit Porgy 
en Bess, The Phantom of the Opera en Ana-
tevka. 
Arti Vocaal wil bekend en onbekend pu-
bliek verleiden tot genieten van opera en 
tijdloze klassieke stukken. Door de mix van 
een korte opera in scene en losse zang uit 
diverse genres, ontstaat een toegankelijk 
programma voor jong en oud. Dit is de der-
de voorstelling in de serie van Arti Vocaal 
in Podium Oost.
Info en reserveren via: 06 558 63 705 of 
info@podiumoostutrecht.nl 

Zondag 5 mei
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

MARTHA	EN	DE	LIEFDE

Op	zondag	10	maart	2019	organiseert	
Wat	Oost	Weet	een	middag	met	presen-
taties	en	discussie	over	IVF,	de	nieuwe	
ontwikkelingen	in	het	wijzigen	van	erfe-
lijk	materiaal	en	hoe	wenselijk	een	kind	
naar	wens	 is.	Mannelijke	homoparen	
met	een	kinderwens,	zwangere	mannen,	
drie-ouder	baby’s,	genetische	manipu-
latie,	embryo-selectie	en	ethisch-filoso-
fische	keuzes	komen	over	het	voetlicht.

Arie Verhoeff, gynaecoloog en voortplan-
tingsgeneeskundige, Bas Defize, ontwikke-
lingsbioloog en Suzanne van den Eynden, 
filosoof en journalist gaan onder leiding 
van Karin van den Boogaerd met elkaar in 
gesprek.

Zondag 10 maart
Tijd: 15:00 uur
Kosten: € 5,00

VAN	KINDERWENS	
TOT	KIND NAAR 
WENS

 
Ralph Rousseau is een van de beroemdste 
viola da gamba bespelers ter wereld. Op 
zondag 16 juni brengt hij een solovoorstel-
ling met de titel Talent voor Toeval over de 
wonderlijke wereld van het toeval. Het is 
een try out van een nieuwe theatervorm in 
wording. Zijn voorstelling is rijk aan verba-
zing, verwondering en vooral ontwapenen-
de humor. Het toeval en de viola da gamba 
vormen samen de rode draad van deze 
voorstelling.
In 2009 kreeg Ralph Rousseau de Edison 
Klassiek Publieksprijs voor zijn cd Chansons 
d‘Amour. 

Zondag 16 juni
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

BOEKPRESENTATIE: MEHRNAZ	SALEHI

CULTUUR CULTUUR

TRY-OUT	TALENT	
DOOR TOEVAL  

 
 
 

 
 

CURSUS 
VALLEN VERLEDEN TIJD 

voor 60-plussers 
 
In 6 wekelijkse lessen van 1 uur leren 
om vallen te voorkomen en hoe te 
vallen als het toch mis gaat. 
 
De cursus wordt gegeven door 2 
oefentherapeuten Mensendieck 
 
Voor meer informatie  
en/of aanmelden: 
Inge Reinders 06-2529.9364 
Eveline Egeler 06-2120.6072 
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ACTIVITEITEN	SENIOREN	INLOOP	MAART	-JUNI	2019
Programma	onder	voorbehoud

ACTIVITEITEN	PROGRAMMA		MAART-JUNI	2019
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie zie onze website

MAART

14	Maart
13.00	–	15.00		uur	Zin in Utrecht: Dankbaarheid

21	Maart	
13.00	–	15.00	uur	Filmpjes: Muziek

28	Maart
13.00	–	15.00	uur	Tekenen en schilderen met  
 Marie-José 

APRIL

4	April
13.00	–	15.00	uur		Spelletjes met Frank Leenders

11	April
13.00	–	15.00	uur		Zin in Utrecht: Kunst

18	April
13.00	–	15.00	uur		Babbeltruc wijkagent

25	April
13.00	–	15.00	uur		Workshop zeefdrukken  
 (tasje/schortje/theedoek)

MEI

2	Mei
13.00	–	15.00	uur		Spelletjes met Frank Leenders

9	Mei
13.00	–	15.00	uur		Nog niet bekend*

16	Mei
13.00	–	15.00	uur		Zin in Utrecht: Humor

23	Mei
13.00	–	15.00	uur		Filmpjes: Natuur

30	Mei
13.00	–	15.00	uur		Tekenen en schilderen met  
 Marie-José

JUNI

6	Juni
13.00	–	15.00	uur		Spelletjes met Frank Leenders

13	Juni
13.00	–	15.00	uur		Tekenen en schilderen met  
 Marie-José
20	Juni
13.15	-	15.15	uur		Zin in Utrecht: Toekomst

27	Juni
13.00	–	15.00	uur		Workshop Keramiek

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

De	MuziekFabriek,	actuele	programma	op	
www.demuziekfabriekutrecht.nl

Taalcentrum	Kookoovaja,	actuele	
lesprogramma	op	www.kookoovaja.nl

Elke	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	van		
10.00	–	16.00	uur
	
Inloop	Odensehuis	Andante,	actuele	
informatie	op	www.odensehuisandante.nl

MAANDAG

10.00-11.00  Oefentherapie Cesar
13.00-16.00	 Klaverjassen
14.00-16.00		 Iedereen kan zingen 
14.30-16.30  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

09.00-09.50		 Houding & Core met Els
10.00-10.50		 Circuit! Met Els
09.30-11.30		 Wijk informatie punt
10.00-12.00		  Zorgdialoog (1 keer in de  

2 maanden)
14.00-16.15	 Fit op Maat (voorheen Atacoyo,  
  2 lessen)
18.30-19.30		 Mindful Yoga in de buurt
20.00-22.00		 Nederlandse taalles met Hanneke
19.30-22.00		 Nederlandse taalles met Mike
19.30-22.00		  Mindfulness Training 

(Mindfulness Moves)
19.55-20.55		 Afrikaanse en Braziliaanse dans
21.00-23.00		 Swing in Utrecht

WOENSDAG

09.15-10.15		 Oefentherapie Cesar
10.00-11.00		 Wandelen in Oost
09.30-13.00		 Speel-o-theek
14.30-16.30		 Dansclub Oost
14.00-17.30		 Remedial Teaching
14.30-16.30		 Wijk informatie punt
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

09.30-12.00		 Spaanse les (2 lessen)
10.00-15.00		 Senioreninloop
10.00-12.00		 Schaken
10.30-11.30		 Fysio voor Senioren
12.00-13.00		 Lunch
13.00-15.00		 Computercafé
13.30-14.30		 Tai Chi
15.30-19.30		 Dansclub Oost
18.00-19.30		  Samen Eten (2e donderdag van 

de maand)
19.30-20.45		  Buikdansen
20.00-21.30		 Afrikaanse en Braziliaanse dans
20.00-22.00		 Vrouwenkoor Zingen is plezier

VRIJDAG

08.45-09.45		 Mindful Yoga in de buurt
10.15-12.30		 Fit op Maat (voorheen 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

ZATERDAG

14.00-16.00		 Toneel voor kids 

Op donderdag 25 april organiseert Mar-
griet van de Wandering een workshop 
zeefdrukken op textiel. Met de techniek 
zeefdrukken gaan we een tas of een thee-
doek o.i.d. bedrukken. Eerst maken we van 
papier een sjabloon. Daarna gaan we het 
drukken op papier oefenen. Gaat het goed? 
Dan kunnen we het op de stof gaan druk-
ken. Aan deze workshop kunnen maximaal 
10 personen meedoen. Reserveren kan  
door te bellen naar Margriet van de Wan-
dering Concept Store: 06-53309122 of een 
e-mail naar hoi@wanderingconcepstore.nl

Donderdag 25 april
Tijd: 13.30 uur
Toegang: € 5,00 (materiaalkosten)

WORKSHOP

IEDERE	DONDERDAG
VAN	10.00	TOT	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) i.s.m.  

Academie Instituut
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	
Voor	de	lunch	opgeven	per	week	voor		
10.30	uur	bij	info@podiumoostutrecht.nl,		
030-	2581994	of	bij	Andy	in	Podium	Oost.

WISSELEND	PROGRAMMA

BLACK MIRROR 2 

MEN	AGAINST	FIRE 
Waarom schetsen films en series zo vaak 
zwartgallige en negatieve toekomstbeel-
den? In deze tweede bijeenkomst over 
Black Mirror op zondag 31 maart staat de 
aflevering ‘Men against fire’ over soldaten 
centraal. Door middel van een implantaat 
groeien de soldaten uit tot nietsontziende 
vechtmachines die niet voelen, ruiken of 
horen wat ze aanrichten. Ze voelen zich te-
vreden dat ze de kakkerlakken, de ge- 
creëerde vijand, hebben uitgeschakeld.
Oprukkende technologie, een zwartgallig 
toekomstbeeld en een vrachtlading more-
le dilemma's, dat zijn de ingrediënten van 
de populaire Netflix-serie Black Mirror. De 
eerste aflevering van de serie werd gepro-
duceerd in 2011 en werd al gauw een pro-

LEZING	&	DEBAT

VOORLICHTING

Kom Fitnessen!
De Hoogstraat beschikt over een 
moderne fitnessruimte voorzien 

van kracht- en cardio apparatuur. 
Er wordt getraind o.l.v. een 

professionele fitnessbegeleider.

U ontvangt een 
persoonlijk 

fitnessprogramma.

Rembrandtkade 10 
t: 030 256 1383 

e: sport@dehoogstraat.nl

www.dehoogstraatsport.nlMaliebaan 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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VOORLICHTING OVER	 	
BABBELTRUC	DOOR	WIJKAGENT

ZEEFDRUKKEN

Kijk voor de actuele informatie op onze website: www.podiumoostutrecht.nl 

Op donderdag 18 april  komt de wijkagent 
naar Podium Oost om te vertellen over hoe 
dieven met babbeltrucs binnenkomen en 
geld en waardevolle bezittingen stelen. 
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds 
vaker voor: onbekenden bellen bij je aan 
en gebruiken een mooie smoes om binnen 
te komen. Ze doen zich soms ook voor als 
meteropnemer of reparateur. Of ze vragen 
om een glas water of een pen, terwijl een 
handlanger het huis binnenglipt. In som-
mige gevallen gebeurt dit in combinatie 

met bedreiging en/of geweld. Deze zoge-
heten babbeltrucs zijn bedoeld om men-
sen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk 
aan de deur en bij pinautomaten. De poli-
tie is alert op deze vorm van diefstal. Kom 
op donderdag 18 april naar Podium Oost 
en hoor hoe u kunt voorkomen dat u 
slachtoffer wordt van babbeltrucs.

Donderdag 18 april
Tijd: 13.30 uur
Toegang: Gratis

KERAMIEK
Maak een sfeerlicht of een kan van klei. Dat 
kan tijdens de workshop keramiek van Mar-
griet Krijgsheld op donderdag 27 juni bij 
Podium Oost. 
Het begint met het uitsnijden van de vor-
men uit een kleiplaat. Dan worden alle on-
derdelen in elkaar gezet en aan het eind 
kunnen wordt de kan of het sfeerlicht ver-
sierd met gekleurde kleislib. 
Aan deze workshop kunnen maximaal 10 
personen meedoen. Reserveren kan door 
te bellen naar Margriet van de Wandering 
Concept Store: 06-53309122 of een e-mail 
naar hoi@wanderingconcepstore.nl.

Donderdag 27 juni
Tijd: 13:30 uur
Toegang: € 5,00 (materiaalkosten)

COLOFON

De Podium Oost krant verschijnt als 
los katern in de Oostkrant.
Redactie: 
Andy Wernsen, Fieke Ververgaert, 
Hans Elsendoorn, Marijke Vreeburg, 
Mijnie Borghstijn, Paula Reiling en 
Pauline Veltman 
Vormgeving: 	
Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht
Redactieadres:  
PO-krant@podiumoostutrecht.nl
Podium	Oost: 
Oudwijkerdwarsstraat 148
358 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl 

CULTUUR

DUO	LEKKER

Na een zeer succesvol optreden in decem-
ber vorig jaar staat het Duo Lekker op zon-
dag 23 juni weer in Podium Oost. Met flair 
spelen Felix Justin (piano) en Deborah Wit-
teveen (saxofoon) afwisselend lekkere klas-
sieke en moderne stukken.

De naam Duo Lekker is ooit ontstaan als 
grap. Telkens als Felix en Deborah samen 
repeteerden, labelde Felix na afloop ieder 
stuk steevast LEKKER: lekker barok, lekker 
romantisch, lekker jazzy. Dus... Duo Lekker.

Zondag 23 juni 
Tijd: 13.00 uur 
Toegang: € 6,50 

 Er	zijn	prachtige	kerststukjes		
gemaakt	tijdens	de	workshop	op		
20	december.	Met	dank	aan	Ton	den	
Daas	Bloemen	voor	de	geleverde		
materialen.

 Bedankt	aan	de	Albert	Heijn	vestigin-
gen	aan	de	Nachtegaalstraat	en	de	Burg.	
Reigerstraat	voor	het		leveren	van	ingre-
diënten	voor	het	Kerstdiner	en	ook	voor	
de	maaltijden	van	Samen	Eten	(elke	2e	
donderdag	en	4e	maandag	van	de	
maand).

WORKSHOP

ductie die je gezien moest hebben.
Kom kijken en luisteren naar de discussies 
in een serie gesprekken over Black Mirror,
(Zwarte Spiegel),  georganiseerd door stu-
denten van het University College Utrecht.

Zondag 31 maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 5,00

Heb je last van: 
vermoeidheid
slapeloosheid

nek-/schouderklachten
andere pijnklachten

of zit je niet lekker in je vel

Praktijk voor Aquatone & Magnetiseren

www.henriettenicolaas.com
06-11240472 

of mail voor een afspraak: 
info@henriettenicolaas.com  

HET EERSTE CONSULT IS GRATIS!


