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Hoe	willen	wijkbewoners	invloed	hebben	op	het	gemeentelijk	beleid?	Onder	het	
motto	‘Geef	Oost	een	stem’	debatteerden	eind	september	ruim	60	wijkgenoten		
daarover	meer	in	Podium	Oost.	Met	als	resultaat	de	afspraak	geregeld	bij	elkaar	te	
komen	om	over	speciale	onderwerpen	te	praten.	24	november	konden	wijkbewoners	
weer	met	elkaar	in	debat	gaan,	dit	keer	over	de	verkeerssituatie	in	de	wijk.	Daar	is	
een	werkgroep	ontstaan	die	zelf	ideeën	ontwikkelt.	

Bij de eerstvolgende debatmiddag, zon-
dag 26 januari, staat wonen in de wijk op 
de agenda. Latere debatten hebben the-
ma’s als veiligheid en groen. De debatten 
worden gezamenlijk voorbereid door de 
redactie van de Oostkrant en Podium Oost. 

Op de website (podiumoostutrecht.nl) 
staat een verslag van het eerste debat van 
29 september. Binnenkort verschijnt daar 
ook een verslag van het verkeersdebat.

DIGITAAL	MEEPRATEN
Tegelijk werken we mee aan de ontwikke-
ling van een digitaal platform. Dat stelt 
wijkbewoners in staat om vanuit huis hun 
mening over allerlei zaken te geven.

Meehelpen	en	denken?
We	kunnen	nog	wel	wat	hulp	gebruiken	
bij	de	organisatie	van	de	debatten.
Geïnteresseerd?	Mail	even	naar	
info@podiumoostutrecht.nl.

Zondag	26	januari
Tijd:	16.00	uur
Toegang:	Gratis

HET	PODIUM	VOOR	MAATSCHAPPELIJKE	EN	CULTURELE	ACTIVITEITEN	IN	UTRECHT-OOST

GEEF OOST EEN STEM GAAT DOOR

WIJKDEBAT	26	JANUARI	
WONEN IN OOST

5	JAAR	SENIORENINLOOP
De Golden Oldies waren donderdag  
31 oktober de grote attractie bij de viering 
van 5 jaar Senioreninloop. Elke donderdag 
tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen senio-
ren uit de wijk elkaar in Podium Oost ont-

moeten. Samen spelletjes doen, samen 
bewegen en lunchen. Enkele tientallen 
senioren maken daar wekelijks gebruik 
van. En het aantal bezoekers blijft groeien. 
Het is zo’n succes dat Podium Oost onder-

SENIORENINLOOP

INSPRAAK	&	DEBAT

ACHTER DE BAR
Podium Oost groeit. Steeds meer acti-
viteiten en dat betekent logischerwijs 
dat we meer mensen achter de bar  
nodig hebben. Gezellig werk! Wie komt 
het barteam versterken? 

Aanmelden	kan	via	
info@podiumoostutrecht.nl
of	loop	even	binnen.

JAARLIJKS KERSTDINER

VOOR	DE	BUURT
Podium Oost organiseert op donderdag 
19 december weer een kerstdiner voor de 
buurt. Het wordt een klassiek kerstdiner 
met vier gangen. De keukenbrigade van 
Samen Eten, die twee keer per maand een 
maaltijd verzorgt voor buurtbewoners, 
gaat de keuken in om het kerststerren- 
diner te bereiden.

Reserveren	kan	tot	16	december	a.s.	
tot	12.00	uur	via	
info@podiumoostutrecht.nl.

Donderdag	19	december
Tijd:	18:00	-	22:00	uur
Toegang:	€	12,50	/	U-pas	€	10,00

CULINAIR

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 

     MET JE  
KRANTJE             
  BUURTEN 
    IN OOST

WWW.KOMBUURTEN.NLJULIANABRUG - UTRECHT
BIJ DE WILG VAN 10 - 20 UUR

VANAF 6 DECEMBER STAAN WE ER WEER MET STAAN WE ER WEER MET STAAN WE ER WEER MET

MET GRATISTREEFOOD

MET GRATISTREEFOOD

zoekt of een inloop op een tweede dag in 
de week haalbaar is. 

Kijk	voor	het	programma	van	de	Senioren-	
inloop	op	pagina	4	van	deze	krant.

26 JANUARI

Voor al je cadeaus 
binnen en buiten 
Utrecht-Oost.

kijk snel op Cadeau-cadeau.nl 

Of kom naar onze 

pop-up winkel op 

Nachtegaalstraat 41
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FLUITEND DE WERELD ROND

REMBRANDT	&
DE GOUDEN EEUW

Op zondag 19 januari brengen Hans Visser 
en Irena Filippova een muzikale ode aan 
de Gouden Eeuw.

Hans Visser is gitarist en een van de oprich-
ters van de groep Flairck en de Russische 
Irena Filippova is top-accordeoniste en 
zangeres. Samen brengen zij een muzika-
le voorstelling over het tijdperk waarin  
Nederland cultureel, wetenschappelijk en 
politiek-economisch de wereld domineer-
de. Het wordt een fascinerende multime-

De	Arnhemse	fluitiste	Daniëlle	Roelofsen	geeft	samen	met	cimbaliste	Pit	Hermans	en	
percussionist	Ramis	Cangur	de	voorstelling	Fluitend	de	Wereld	rond.	Een	optreden	
met	wereldse	fluiten	als	middelpunt.		

Tin whistles, low whistles, de Ierse en ge-
wone dwarsfluit, een ocarina, de bansuris 
uit India, de kena uit Peru en de overtone 
fluit komen allemaal voorbij. Na het con-

cert is er een jam met special guests en 
dansimprovisatie van het publiek. Daniëlle 
is in Utrecht Oost bekend van Lijfmuziek 
in De Wilg. 

"Als kind koos ik dwarsfluit omdat ik er mee 
op reis kon, ik wou al jong de wereld in.  
Ik improviseerde vanaf mijn elfde voor  
publiek in een funky bandje van de muziek-
school. Overal waar ik reisde kwam ik sa-
men met muzikanten. Een sessie op straat 
in Estland met twee Russische fluitisten, 
Summerschools voor Ierse folk in Ierland  
of drie weken elke dag Bansuri les aan de  
Ganges in Varanasi. In Donegal (Ierland) 
waar ik jaren woonde, waren de muzikali-
teit en warmte van Mairéad Ní Mhaonaigh 
van de Ierse band Altan mijn grote inspira-
tie. Ik speelde jaren bij de sessies in haar 
vader’s pub en ontdekte in die tijd de Ierse 
houten fluit. Graag speel ik voor danspu-
bliek, vertaal de beweging in muziek. Gipsy, 
Grieks, Turks, Iers, Frans, maar ook Mexi-
caans, Baul. Spontaan samenspel is de in-
tiemste uitwisseling tussen mensen uit alle 
windrichtingen. Ik kan er mijn hart en ziel 
mee op de aarde zetten."

Zondag	29	maart
Tijd:	15.00	-	17.00	uur
Toegang:	€	10,00	(kinderen	gratis)

dia theatershow in de lijn van hun vorige 
programma ‘Doctor Zhivago’, dat tot in 
Engeland triomfeerde: “Highly entertai-
ning evening” (The Guardian). In hun 
songs leggen ze fascinerende en verras-
sende parallellen met de huidige tijd, ver-
sterkt door grootse projecties van de schil-
derijen van de oude Meesters.

Zondag	19	januari
Tijd:	15.00	-	17.00	uur
Toegang:	€	12,50	 

 
 

 
 

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. 
 

Gegeven in Podium Oost door 2 
oefentherapeuten Mensendieck 
 

Voor meer informatie  
en/of aanmelden: 
Inge Reinders 06-2529.9364 
Eveline Egeler 06-2120.6072 
www.reindersoefentherapie.nl 
www.utrechtoefentherapie.nl  

Cursus Sahaja Yoga Meditatie

• Heb je stressvol werk?
• Blijft je to-do lijst alleen maar groeien?
• Is je werk-/privé balans zoek?
Misschien is het tijd om te gaan mediteren?

Kom naar de cursus Sahaja Yoga Meditatie in 
Podium Oost en vind innerlijke rust en balans.

Vanaf 15 januari 2020
Woensdag 19:30 - 21:00 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Gratis (maar een vrijwillige bijdrage in de kosten is altijd welkom)

Meld je aan via cursusutrecht@sahajayoga.nl

Zumba

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

Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse muziek.

Open huis: 8 januari, 5 februari, 4 maart en 8 april
Zie voor de overige data: www.salsamandali.nl

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

Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 

Debatcyclus
GEEF OOST EEN STEM

Krijg invloed op het gemeentelijk beleid
26 januari 2020, 16.00 uur

CULTUUR

POLITIEK	LINKS	EN	RECHTS,
WAAR KOMT DAT VANDAAN?

LEZING	&	DEBAT

Wat	maakt	 dat	 iedereen	met	 gemak	
weet	 te	 zeggen	 of	 een	 politiek	 idee	
‘links’	of	‘rechts’	is,	terwijl	niemand	die	
begrippen	behoorlijk	kan	definiëren?	
Het	is	de	taal,	het	zijn	onze	uitdrukkin-
gen	en	onze	gewoontes.	Onder	de	titel	
‘Politiek	links	en	rechts,	waar	komt	dit	
vandaan?’	geeft	Frits	Bienfait	op	zondag	
22	maart	een	lezing	in	Podium	Oost.	

Frits Bienfait (1940) werkte als weten-
schappelijk onderzoeker in Nederland, de 
VS en België. Hij was achtereenvolgens lid 
van D66 en de PvdA en is nu partijloos. 
Over links en rechts schreef hij vanaf 1993 
in Hollands Maandblad, De Gids en de lan-
delijke dagbladen, soms samen met de 

politicoloog Meindert Fennema, en in het 
antropologenvakblad Anthropos met 
Wouter van Beek.

“Als opiniepeilers vragen waar 'links' en 
'rechts' in de politiek voor staan, zeggen 
de ondervraagden dat ze dat niet weten. 
Maar tegelijk weten ze heel goed of ze 
zichzelf links dan wel rechts voelen. We 
staan voor een soort raadsel. De tweede-
ling links-rechts is springlevend, maar  
politici hebben de grootste moeite om er 
inhoud aan te geven."

Zondag	22	maart		
Tijd:	15.00	-	17.00	uur
Toegang:	€	5,00

CULTUUR

Er	is	maar	één	Johan,	en	er	is	maar	één	Rembrandt.	Weinigen	schoppen	het	
zo	ver	dat	alleen	het	noemen	van	hun	voornaam	voldoende	is.	Rembrandt	
van	Rijn	kreeg	het	voor	elkaar	en	is	dé	legende	uit	de	Nederlandse	kunst-	
geschiedenis.	Hij	liet	500	schilderijen	na,	leidde	meer	dan	veertig	leerlingen	
op	van	wie	een	aantal	zeer	bekend	werd,	zoals	Govert	Flinck,	Gerard	Dou	en	
Ferdinand	Bol.

HELP	FIEKE	PROGRAMMEREN
In de Uitknipper in deze krant staan nage-
noeg voor elk weekend in Podium Oost 
culturele, educatieve of gewoon leuke an-
dere activiteiten in de agenda. Bestuurslid 
Fieke Ververgaert organiseert in haar een-
tje een groot deel van dat aanbod. Een 
druk en eenzaam bestaan. 

LINKER-	EN	RECHTERHANDEN
Fieke is hard toe aan linker- en rechterhan-
den en creatieve geesten, die haar helpen 

bij het denken over de programmering  
en de uitvoering en organisatie van al die 
activiteiten. Dankbaar werk met een heel 
zichtbaar resultaat. Meld je gerust voor een 
kennismaking met de altijd opgeruimde 
Fieke. Zij overlegt graag met je wat je in het 
team zou kunnen betekenen. 

Contact?	Mail	naar	 info@podiumoost-	
utrecht.nl	of	bel	030	-	2581994	voor	een	
afspraak.

CULTUUR

WAT	OOST	WEET	
WIL IN	2020 VERNIEUWD VERDER

LEZING	&	DEBAT

Onder	 de	 noemer	 ‘Wat	 Oost	 Weet’	
(WOW)	worden	sinds	2018	zondagmid-
dagbijeenkomsten	georganiseerd	over	
actuele	onderwerpen.	Ook	in	2020	willen	
we	weer	verder	met	deze	populaire	serie.	
We	 roepen	 de	 wijkbewoners	 op	 om		
onderwerpen	aan	te	dragen.	Suggesties	
en	ideeën	over	de	vorm,	inhoud	en	com-
municatie	zijn	ook	van	harte	welkom.

‘Wat Oost Weet’ is een samenwerking van 
twee betrokken inwoners van Utrecht Oost, 
Podium Oost en het University College. 
Tijdens de bijeenkomsten komen aan de 
hand van presentaties en discussies  

onderwerpen aan de orde die spelen in 
Utrecht Oost of die aanspreken, doordat ze 
in het nieuws zijn. Het zijn laagdrempelige 
bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor 
een breed publiek. Wat Oost Weet helpt de 
wetenschap ons om allerlei onderwerpen 
beter te begrijpen. In de afgelopen keren 
kwamen de Rode Beuk, Cold Case In 
Utrecht, Bijen: Goed Volk en Van Kinder-
wens tot Kind naar Wens aan de orde. Idee-
en voor thema’s en onderwerpen zijn van 
harte welkom. 

Mail	 naar	 info@podiumoostutrecht.nl	
met	vermelding	van:	Wat	Oost	Weet.

OPROEP

Las	Músicas	komen	op	zondag	2	februari	
naar	Podium	Oost	met	Spaans	bolero’s,	
Portugese	fado’s	en	Franse	chansons.

De muzikanten van Las Músicas  delen een 
passie voor Spaanstalig, Portugese en 
Franse muziek. Het ensemble vertolkt 
cross-overs tussen klassieke muziek, volks-
muziek en bolero's, met een vleugje jazz, 
van 'romances' van Federico García Lorca 
tot muziek uit de jaren 40 en 50, fado en 
chanson. 

Het trio bezingt de liefde, het verlangen 
en het leven van de gewone mens.  
De muzikanten zijn Elena Fernández 
Martínez (zang), Els Nieuwenhuijse (altvi-
ool) en Florein Coehorst (piano).

Zondag	2	februari
Tijd:	15.00		-	17.00	uur
Toegang:	€	10,00	(kinderen	gratis)

CULTUUR

LAS	MUSICAS



 

UTRECHTSE LANTAARNCONSOLES 

EEN	UNIEK	PROJECT

FOLKLOR DANSENSEMBLE TERUG
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UITKNIPPER 
DECEMBER

Dagelijks
t/m	17	januari	

Zondag	15	december
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Toegang: Gratis

Vrijdag	17	januari
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film: € 12,00  
met U pas € 9,00

Zondag	19	januari
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 12,50

Zondag	19	januari
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Toegang: Gratis

Zondag	26	januari
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Zondag	2	februari
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 10,00 (kinderen gratis)

Vrijdag	21	februari
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film: € 12,00  
met U pas € 9,00

Vrijdag	20	maart
Tijd: 18.30 uur
Kosten diner incl. film: € 12,00  
met U pas € 9,00

Zondag	22	maart		
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 5,00

Zondag	29	maart
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 10,00 (kinderen gratis)

Zondag	5	april		
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 10,00 (kinderen gratis)

Peter	Coebergh
Landschap,	spel	van	vlakken	en	lijnen	

Utrechtse	lantaarnconsoles	een	uniek		
project

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU
Kijk	voor	themaland	en	film	op	
www.podiumoostutrecht.nl/
wereldkeuken

Rembrandt	&	de	Gouden	Eeuw

Oud	inspireert	jong
Gesprek	en	opening	expositie	fotografe	
Saar	Rypkema

Wijkdebat	over	Wonen	in	Oost

Las	Musicas

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU
Kijk	voor	themaland	en	film	op	
www.podiumoostutrecht.nl/
wereldkeuken

Wereldkeuken	i.s.m.	UCU
Kijk	voor	themaland	en	film	op	
www.podiumoostutrecht.nl/
wereldkeuken

Politiek	links	of	rechts,	waar	komt	dat	
vandaan?

Fluitend	de	wereld	rond

Folklor	Dansensemble

Programma onder voorbehoud.

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL
Misschien loopt u er gewoon voorbij. 
Maar in Utrecht zijn zo’n 330 lantaarncon-
soles gemaakt door Utrechtse beeldhou-
wers, een uniek project. Met de restaura-
tie van de werfkelders heeft de gemeente 

Het Folklor Dansemble Amersfoort be-
staat uit ongeveer 25 dansers die onder 
leiding van dansleider en choreograaf 
Wijnand Karel optredens verzorgt in  
folkloristische dans. 
Het FDA heeft een veelzijdig en uitge-
breid repertoire; zo dansen ze onder an-
dere choreografieën uit Bulgarije, Mace-
donië, Servië, Rusland, Duitsland en 

LEZING	&	DEBAT

der Bertus Jonkers tot een voorbeeld voor 
Nico werd.
Inspireert het werk van vader Nico dochter 
Saar? Wat heeft ze van hem geleerd? Heeft 
ze van de schilder anders leren kijken bij de 
originele foto's die ze maakt ? En gebruikt 
de schilder, op zijn beurt, haar foto's als 
bron van inspiratie? Maar ook, waarin ver-
schillen ze van elkaar, wat zouden ze nooit 
zo doen als de ander? 
Vragen te over, die als het goed is op deze 
zondagmiddag worden beantwoord in een 
gesprek met journalist Marijke Vreeburg. 
Aansluitend opent vader Nico de tentoon-
stelling van Saar.

Zondag	19	januari
Tijd:	16.00	-	18.00	uur
Toegang:	Gratis

Gezocht Vrijwilliger 
Team Programmering

Interesse en/of meer informatie: 
bel 030 2581994 of mail naar: info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

GESPREK	EN	OPENING	EXPOSITIE
FOTOGRAFE SAAR RYPKEMA  

In	de	serie	'Oud	inspireert	Jong'	staat	
een	 bijzondere	 middag	 op	 het	 pro-
gramma	met	 vader	 kunstenaar	Nico	
Rypkema	 en	 dochter	 fotografe	 Saar	
Rypkema.	Beiden	zijn	in	de	Utrechtse	
kunstwereld	geen	onbekenden.	Nico	is	
bekend	van	zijn	kleurrijke	schilderijen	
en	de	bijzondere	foto’s	van	Saar	zijn	
wekelijks	te	zien	in	de	NUK,	de	Nieuwe	
Utrechtse	Krant.

In fragmenten van een film, die Ellen 
Weijers met Ingmar Heytze voor het Cen-
traal Museum van Nico Rypkema maakte, 
wordt duidelijk hoe de van oorsprong Frie-
se Rypkema zich van banketbakker tot 
kunstschilder ontwikkelde. Met als hoog-
tepunt een opleiding bij de beroemde Os-
kar Kokoschka, in de jaren 60 van de vorige 
eeuw. Over hoe een toevallige ontmoeting 
met de beroemde Spaanse schilder Dalí 
tot stand kwam. En hoe de Utrechtse schil-

CULTUUR

OUD INSPIREERT JONG

aan beeldhouwers opdracht gegeven om 
kleine beeldhouwwerken onder de lanta-
rens te maken. Ze moesten refereren aan 
de geschiedenis van  Utrecht, het Chris-
tendom en de Grieks-Romeinse mytholo-
gie. De meeste consoles zijn gemaakt 
door Jeanot Burgi.
Tara van Utrecht fotografeerde de conso-
les en maakte er gedichten bij. Zij laat haar 

gedichten horen. Nettie van Stoppelen-
burg, medewerkster Utrechts Archief (spe-
cialist educatie en publiek), heeft een 
wandel- en vaarroute geschreven die 
langs de consoles leidt. 

Zondag	15	december
Tijd:	16.00	-	18.00	uur
Toegang:	Gratis

Noorwegen. Ze hebben ook een uitge-
breid en modern Nederlands repertoire, 
met zowel dansen, als de originele kos-
tuums uit alle hoeken van Nederland. Met 
elke choreografie wordt er een verhaal 
verteld, over het leven, de liefde of af-
scheid nemen. Op deze manier laten zij 
zowel hun eigen, als internationale cultu-
ren voortleven.

Zondag	5	april		
Tijd:	15.00	-	17.00	uur
Toegang:	€	10,00	(kinderen	gratis)

CULTUUR

WERELDKEUKEN
CULINAIR

In het kader van de culinaire vrijdag staat 
er elke derde vrijdag van de maand een 
land centraal in de Wereldkeuken. We 
organiseren de Wereldkeuken samen 
met studenten van het University-col- 
lege. De studenten bedenken een  
typisch menu uit het land waar ze van-
daan komen en vertellen over de gerech-
ten en de cultuur. Daarna wordt een film 
vertoond die een relatie heeft met dat 
land. Een formule die iedereen aan-
spreekt. De laatste keren schoven zo’n 
50 wijkgenoten aan. 

In december is er geen Wereldkeuken i.v.m. 
het kerstdiner op 19 december, maar in het 
nieuwe jaar beginnen we weer met de  
Wereldkeuken op vrijdag 17 januari.

Kijk	op	www.podiumoostutrecht.nl	voor	
de	thema’s	van	de	wereldkeukens.

Vrijdag	17	januari,	21	februari	en	
20	maart
Tijd:	18.30	uur
Kosten	diner	incl.	film:	€	12,00		
met	U	pas	€	9,00

weekendactiviteiten

Het	Folklor	Dansemble	uit	Amersfoort	wordt	zo	langzamerhand	een	van	de	vaste	
gezelschappen	die	op	het	culturele	programma	van	Podium	Oost	staan.	Op	zondag	
5	april	2019	zijn	ze	weer	terug	in	Podium	Oost.	

26 JANUARI
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ACTIVITEITEN	PROGRAMMA	DEC	-	FEB	2019/2020
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	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

09.30-12.00	  Arabische les 
10.00-11.00	  Oefentherapie Cesar
10.30-12.30	 Winterkoor
13.00-16.00	  Klaverjassen
14.00-16.00	  Iedereen kan zingen 
14.30-16.30	  Aquarelleren voor volwassenen
14.30-16.30	  Wijkinformatie punt
15.30-18.30	  Dansclub Oost
17.30-19.00	  Samen eten (4e maandag van  

de maand NIET IN DECEMBER)
19.30-23.00	  Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15	  Swing In Utrecht

DINSDAG

09.10-10.00	  Houding & Core
10.15-11.00	  Circuit!
09.30-11.30	  Wijkinformatie punt
10.00-12.00	  Zorgdialoog  

(1 keer in de 2 maanden)
14.00-15.00	  Fit op Maat ( 1e les )
15:15-16.15	  Fit op Maat ( 2e les )
18.30-19.30	  Mindful Yoga in de buurt
20.00-21.30	  Nederlandse taalles met Hanneke
20.00-21.30	  Nederlandse taalles met Mike
19.30-22.00	  Mindfulness Training (Mindful-

ness Moves)
19.55-20.55	  Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG

09.15-10.15	  Oefentherapie Cesar
10.00-11.00	  Wandelen in Oost
09.30-13.00	  Speel-o-theek
12.15-13.45	  Vallen verleden tijd 
15.00-17.00	  Dansclub Oost
14:30-16:30	  Wijkinformatie 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 NIET IN DECEMBER)
19.30-20.45	  Buikdansen
20.00-21.00	  Afrikaanse en Braziliaanse dans
21.00-22.00	  Afro-Xplore class

VRIJDAG

08.45-09.45	  Mindful Yoga in de buurt 
10.30-12.00	  Breiclub-Oost
10.15-11.10	  Fit op Maat ( 1e les )
11.30-12.25	  Fit op Maat ( 2e les )
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 

zondag

17.00-19.00	  Acoustic Roots ( 1 x per maand )

 
   

ACTIVITEITEN	SENIOREN	INLOOP		DEC	-	FEB	2019/2020	
Programma	onder	voorbehoud

DECEMBER

5	december
13.00	-	15.00	  Zin in Utrecht: Bronnen van Troost.
12	december
13.00	-	15.00	  Tekenen en schilderen met  

Marie-José
19	december
13.00	-	15.00	 Kerststukjes maken
26	december
Geen	senioreninloop

JANUARI

2		januari
Geen	senioreninloop
9	januari	2020
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders
16	januari
13.15	-	15.15		 Zin in Utrecht
23	januari
13.00	-	15.00		 nog niet bekend
30	januari
13.00	-	15.00	  Tekenen en schilderen met  

Marie-José

FEBRUARI	

6	februari
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders
13	februari
13.15	-	15.15		 Zin in Utrecht
20	februari
13.00	-	15.00		 nog niet bekend
27	februari
13.00	-	15.00		 nog niet bekend

IEDERE	DONDERDAG
VAN	10.00	-	15:00	UUR	
Vanaf	10.00	 Inloop + koffie
10.00	-	12.00	 Schaken met Frans
10.30	-	11.30	  Fysio/gym (gratis) i.s.m.  

Academie Instituut
12.00	-	13.00	 Gezamenlijke lunch
13.00	-	15.00	  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

Voor sommige dagen is het programma nog niet bekend. Kijk voor de actuele informatie op  
onze website: www.podiumoostutrecht.nl 

COLOFON

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

Redactie:
Andy Wernsen, Fieke Ververgaert, 
Hans Elsendoorn, Marijke Vreeburg  
en Paula Reiling 

Vormgeving:
Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht
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Podium	Oost:
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ  Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

SENIOREN	

De bridgeclubs Utrecht Oost en Wilhelmi-
napark organiseren deze winter elke 
tweede zondag van de maand een bridge-
drive in Podium Oost (Oudwijkerdwars-
straat 148). 
Elke bridgeliefhebber is welkom. We  
spelen van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Opgeven kan per mail op winterbridge- 
podiumoost@gmail.com, je bent dan ver-
zekerd van deelname. 

Aanmelden aan de zaal kan ook. Voor wie 
zich individueel inschrijft: kom 20 minuten 
eerder, dan is er voldoende tijd om een 
partner te vinden. Voor inlichtingen: 
Mia van der Ham 06-17 98 51 16  

Zondag	8	december,	12	januari,
9	februari	en	8	maart
Tijd:	13.30	-	17.30	uur
Kosten:	€	5,00	per	persoon.	

TAALCURSUS

Mexico,	 Thailand,	 Tsjechoslowakije,		
Portugal,	Engeland,	Frankrijk.	Ze	komen	
uit	alle	mogelijke	landen,	de	leerlingen	
van	Mike	Ebbs	en	Hanneke	van	Eeuwijk.	
Mike	neemt	de	beginnende	 leerlingen	
Nederlands	onder	zijn	hoede,	Hanneke	de	
wat	meer	gevorderden.	

Mike, geboren in Australië, heeft een schat-
kamer aan eigen ervaringen. ”Ik heb een 
methode voor beginners ontwikkeld via 
een combinatie van een boek waarin  
Nederlanders Engels leren en Engelsen  
Nederlands. De lessen van Mike maken de 
leerlingen vertrouwd met de basis van 
onze taal. “Veel leerlingen kennen al Engels 
en komen daardoor in de praktijk nauwe-
lijks aan Nederlands toe.”  Een combinatie 
van geluidsopnamen, en Engelse en Neder-
landse tekst werkt volgens Mike het best.

Hanneke concentreert zich in de lessen 
voor iets meer gevorderden meer op de 
conversatie. “Bij mij is het wel handig als je 
je in de het Nederlands al wat verstaanbaar 
kan maken. Dat je al kan duidelijk maken 
dat je iets niet begrijpt. En natuurlijk de fij-
ne kneepjes van de spelling. “Al die werk-
woordsvervoegingen zijn vaak heel lastig 
voor buitenlanders. 

Zowel Hanneke als Mike zijn al volop aan 
de slag. Maar het is geen enkel probleem 
om tussentijds aan te sluiten. Meer weten? 
Mail naar Andy: info@podiumoostutrecht.
nl. Of bel 030 2581994. Dat mag ook gerust 
in het Engels.

Dinsdagen
Tijd:	20.00	-	21.30	uur
Kosten:	10	lessen	€	50,-	p.p.

MAATWERK	BIJ NEDERLANDSE LES

DUTCH LANGUAGE 
LESSON / DUTCH 
LANGUAGE COURSE 
Podium Oost offers Dutch courses for 
foreigners. Both for beginners and  
advanced.
The level and needs of the individual 
student are taken into account as 
much as possible.
The courses are given by volunteers 
with solid teaching experience.

ZONDAGMIDDAGBRIDGE		IN PODIUM OOST

Ook zo'n zin in de gezellige kerstsfeer?  
Altijd al kerststukjes willen maken die je  
in het nieuwe jaar met moeite weer weg-
doet? Dat kan op donderdag 19 december 
in Podium Oost. Vanaf 13.30 uur krijgt u 
zeer deskundige begeleiding bij het  
samenstellen van uw eigen kerststuk.  
U betaalt 5 euro voor materiaal. Om te  

weten hoeveel materiaal we moeten aan-
schaffen, graag uiterlijk 14 december op-
geven.  
Dat kan telefonisch: 030 2581994, of via 
info@podiumoostutrecht.nl.

Donderdag	19	december
Tijd:	13.30	uur
Toegang:	Gratis

SPELLETJES

	BINGO
Bingo kennen we allemaal en het is gezel-
lig om samen een spelletje te spelen. Op 
donderdagmiddag 13 februari organiseert 
Podium Oost een bingo-middag. Meedoen 
kost maar € 5,00 inclusief een kopje koffie. 
Voor dat geld kun je zomaar met een van 
de mooie prijzen naar huis gaan, dus kom 
en speel mee!

Donderdag	13	februari	
Tijd:	14:00	-	16:00
Toegang:	€	5,00	(incl.	boekje)

KERSTSTUKJES	MAKEN

WORKSHOP	
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De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon


