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TALKSHOW, WIJKDEBATTEN EN OPVOERINGEN LIVE THUIS TE VOLGEN

STUDIO OOST BINNENKORT IN DE LUCHT

WE ZIJN ER NOG
“Zo goed en zo kwaad als het gaat

Binnenkort zijn de wijkdebatten en opvoeringen vanuit Podium Oost ook
live thuis te volgen. Tenminste als je beschikt over Internet. Waarom Studio
Oost? Podium Oost-voorzitter en initiatiefnemer Hans Elsendoorn legt uit.
“Normaal gesproken kunnen in onze grote zaal maximaal zo’n 100 personen activiteiten volgen. Door de coronaregels zijn dat er ongeveer 40. Daarom ging ik op zoek naar alternatieven. Zo ontstond het idee van Studio
Oost.” Het initiatief kreeg heel snel bijval van het nieuwe Platform Oost (zie
elders op deze pagina).

knokken we ons door de Coronacrisis
heen. Dat vergt grote lenigheid. Van
onze beheerders Christa en Andy, van
onze vaste gebruikers en bezoekers,
maar zeker ook van onze penningmeester Hanneke. Die zet alles in het
werk om Podium Oost ook financieel

TALKSHOWS

ding van wijkgenoot Karin van den Boog-

OPVOERINGEN

denken. Maar ook daarna kan het een ver-

“Studio Oost gaat volledig draaien op de

aert, voormalig presentator van Vroege

Het uitzenden van opvoeringen en optre-

rijking zijn van de communicatie in de wijk.

inzet van vrijwilligers. Daarom zijn we ook

Vogels.

dens is technisch gezien het meest inge-

Iedereen is druk, gezinnen met jonge kin-

wikkeld. Elsendoorn daarover: “Dat willen

deren, oudere minder mobiele wijkgeno-

op zoek naar mensen die het leuk vinden

COLUMN

om te helpen in de techniek, de opbouw

LIVE WIJKDEBATTEN

we ook snel mogelijk maken, maar daar

ten. Met een digitale druk op de knop ben

en op de redactie. We zijn ook benieuwd

De wijkdebatten zijn ook live vanuit huis

zitten technisch en organisatorisch wel

je er toch bij.”

of er in Oost presentatietalent te vinden is.

te volgen. “We streven ernaar, dat mensen

veel haken en ogen aan. Kost iets meer tijd,

Wie geïnteresseerd is moet even mailen

ook vanuit huis aan het debat kunnen

maar dat gaat zeker ook gebeuren.”

naar info@podiumoostutrecht.nl”.

deelnemen. Door bijvoorbeeld via email

Als alles meezit gaan de talkshows eind

vragen te stellen of opmerkingen te ma-

september van start. Daarbij bestaat de

LINK

overeind te houden.
Gelukkig zijn alle vrijwilligers Podium
Oost trouw gebleven. Hun enthousiasme en inzet is ongebroken. Een onvoorzien, maar positief bijproduct van
Corona is Studio Oost. Waardoor veel
meer wijkgenoten, ook buiten Podium
Oost, kunnen volgen wat er gebeurt in

Alle uitzending zijn via internet te volgen.

de wijk. Lees er meer over in het artikel

Hopelijk komt er snel een einde aan alle

Daarvoor heb je een link nodig. Die is

elders op deze pagina.

ken. Dat vergt ook weer extra techniek,

Corona-maatregelen. Het is zeker niet de

straks zeker te vinden op de website van

mogelijkheid voor wijkbewoners om van-

maar ik denk wel dat we 4 oktober bij het

bedoeling dat Studio Oost er dan de brui

Podium Oost, maar waarschijnlijk ook via

Met de hervatting van de wijkdebatten

uit huis vragen te stellen en opmerkingen

eerstvolgende debat de zaken voor elkaar

aan geeft. “Natuurlijk was de Coronacrisis

nagenoeg alle websites die in de wijk ac-

te maken. De eerste editie staat onder lei-

hebben.”

de aanleiding om over Studio Oost na te

tief zijn.

en de introductie van Platform Oost,
pakken we ook daar de draad weer op.
Zodat Podium Oost weer in alle opzich-

WORD VRIEND VAN
PODIUM OOST
Nu meer dan ooit heeft Podium Oost
de steun van wijkbewoners nodig. Dat
kan door Vriend te worden van Podium Oost.

ten zijn opdracht waar kan maken.

CULTUUR

VERTREK CULTURA

SLAAT GAT IN CULTUURAANBOD

Vrienden Van ondersteunt de doelstel-

Een groep vrijwilligers die vonden dat Po-

een vliegende start in 2015 met een hele

lingen van het sociaal cultureel cen-

dium Oost best wat meer culturele activi-

week die in het teken stond van Utrecht

trum en bouwt aan een netwerk van

teiten mocht aanbieden. Cultura maakte

Oost in de Tweede Wereldoorlog. Gevolgd

door tientallen lezingen, debatten en de
maandelijks wisselende exposities. Voorzitter Hans Elsendoorn roemde bij het af-

CAMPAGNE
Wat wel glashelder is geworden de afgelopen maanden, is dat Podium Oost

scheid, de enorme bijdrage van Cultura

niet kan functioneren zonder de steun

aan de groei van Podium Oost naar vol-

van de wijk. Zonder jullie steun. Daar-

wassenheid.

om zijn de Vrienden van Podium Oost

HULP GEZOCHT

een nieuwe campagne gestart.
Opnieuw met de hulp van Claudia de

ambassadeurs. Met de Vrienden van

Het vertrek van Cultura is een behoorlijke

Podium Oost delen we regelmatig de

aderlating. Bestuurslid Fieke Ververgaert

ontwikkelingen van het centrum en als

staat voor de opgave de culturele activi-

Vriend Van word je uitgenodigd voor

teiten een herstart te geven. “Voor het or-

speciale voorstellingen. Podium Oost

ganiseren van de exposities heb ik al twee

doet er alles aan om op 26 september

nieuwe vrijwilligers gevonden. Maar ik zou

a.s. de uitgestelde

graag een heel team van wijkgenoten wil-

mei-bijeenkomst

len vormen, om samen na te denken over

te kunnen

nieuwe, leuke en interessante activiteiten.

Hans Elsendoorn,

organiseren.

En ze dan natuurlijk ook uit te voeren. Dus

Voorzitter

wie komt me helpen?”

Podium Oost

Breij, Maarten van Rossem en Coen
Swijnenberg. Zeker nu het er naar
uitziet dat de grote verbouwing volgend jaar ook echt gaat plaatsvinden,
is jullie morele en financiële steun,
meer dan ooit nodig.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden via
info@podiumoostutrecht.nl.

OMDAT BIJZONDERE
MOMENTEN UNIEKE
SIERADEN VERDIENEN!
BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT
030-2520296
HAIRFIX.NL

Thuis in Utrecht – Oost
Voor waardevol en betaalbaar
schilderwerk. Zowel binnen- als
buitenwerk, groot en klein.

JUWELIER
G O U D S M ID
UMELLE

Dorpsstraat 45
3981 EA Bunnik
www.jumelle.nl

MET JE
KRANTJE
BUURTEN
IN OOST

Altijd bereikbaar op 06-28842506
www.langemeijerschilderwerken.nl

WWW.KOMBUURTEN.NL
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VRIENDEN VAN PODIUM OOST

HET ZIJN STRIJDERS:

HET NIEUWE VRIENDENBESTUUR
VAN PODIUM OOST
Vanaf 12 maart heeft Podium Oost een
nieuw Vriendenbestuur. En niet zomaar
een bestuur maar een strijdend viertal
dat hartstikke enthousiast aan de weg
timmert.
Ger Offringa is één van de nieuwe bestuursleden van de Vrienden Van en
woont nu al 20 jaar in de wijk Oost. Vanaf het begin is hij actief betrokken bij de
buurt. Hij nam plaats in de wijkraad en
van het één komt natuurlijk het ander.
Hij is bestuurslid bij de Oostkrant en
naast deze werkzaamheden is Ger manager bij sportvereniging Kampong.

Via de Oostkant kwam Ger met Hans Elsen-

catie effectiever in te steken en de Vrien-

doorn in contact. Hans wilde meer aan-

den Van meer bekendheid te geven. Er zijn

dacht voor Podium Oost en zocht verbin-

nieuwe flyers gemaakt, berichten in de

ding met de Oostkrant. En zo gebeurde het

Podium Oostkrant en de nieuwsbrieven

dat de Podium Oostkrant een katern werd

geplaatst. Er zijn banners en vlaggen

in de Oostkant.

gemaakt voor de Vrienden-campagne in

“Podium Oost is het platform van de wijk.

september. “Alles om te laten zien dat we

Zeven jaar geleden werd Buurthuis Oud-

bestaan en meer vrienden nodig hebben.

wijk mede uit kostenoverwegingen geslo-

Het laatste half jaar is het vriendenaantal

ten. Aan een ontmoetingsplek zou in

al verdubbeld en dat is prachtig, maar we

Utrecht Oost geen behoefte zijn. Mensen

zijn er nog lang niet. Het is herhalen en

uit de buurt lieten het er niet bij zitten en

herhalen en het draagvlak voor Podium

wilden bewijzen dat het Podium bestaans-

Oost verbreden”.

recht heeft. Hanneke Immikhuizen was de

Corona fietst nu wel genadeloos door alles

aanvoerster en met haar stonden andere

heen en ook Podium Oost heeft dat ge-

vrijwilligers op. Zij namen het heft in han-

merkt. Toch heeft het vriendenbestuur

den en wilden op hun manier doorgaan

niet stil gezeten. “We hebben allerlei plan-

met een ontmoetingsplek in de wijk. Het

nen. We kijken vooruit. Volgend jaar staat

was een enorme uitdaging en kans. Zij wil-

de verbouwing van Podium Oost gepland

den gaan bewijzen dat hun ideeën kans

waarvoor de bijdrage van de Vrienden Van

pianist Felix Justin voor de Vrienden Van.

van slagen hadden.” De vrijwilligers die

wordt ingezet om een attractiever interi-

Aansluitend is er een gezellige netwerk-

Podium Oost toen zelf gingen draaien

eur te realiseren. De grote zaal is deze zo-

borrel. Als je nu Vriend van Podium Oost

hebben gelijk gekregen en nu staat het

mer fantastisch opgeknapt, waardoor het

wordt kun je daar nog bij aanwezig zijn.

Podium voor een groot deel financieel op

veel leuker is om daar op te treden en

Podium Oost bruist, je leest het en als je

eigen benen. Een waar geuzenverhaal.

elkaar te ontmoeten.”

langskomt, ervaar je het.”

een half jaar aan de slag. Naast Hanneke

EXCLUSIEF VRIENDENCONCERT

Vriend Van kun je worden via

en Ger zijn Anneke van Dalen en Laurens

“Dat gaan we op 26 september al doen

onderstaande bon of via de webstie

van Kampen begonnen om de communi-

met een exclusief concert van de virtuoze

www.podiumoostutrecht.nl.

V.l.n.r. Ger Offringa, Anneke van Dalen,
Hanneke Imminkhuizen en Laurens van
Kampen.  

Het nieuwe Vrienden Van bestuur is nu

MAARTEN VAN ROSSEM
“Ik kom tegenwoordig nog wel eens in een andere stad. Maar steeds
opnieuw kom ik tot de conclusie dat ik het met Utrecht als woonplaats
nog niet zo slecht geschoten heb. Wonen in Oost is de kers op de taart.
En dat hou ik graag zo.
Podium Oost doet er alles aan om de stem van de wijkbewoners in het
stadskantoor via de wijkdebatten luid en duidelijk te laten klinken. Hoe
belangrijk dat is, heb ik mogen ervaren bij het debat over de toekomst
van de Maliebaan.
Ik ben een druk bezet mens, dus het komt goed uit dat die wijkdebatten binnenkort ook via Internet live te volgen zijn.
Wie, net als ik, onze wijk in het hart gesloten heeft, zou Podium Oost
een zetje in de rug moeten geven. Door ‘Vriend’ te worden. Simpeler
kan het niet. Doen zou ik zeggen.”

COEN SWIJNENBERG
“Vanwege een druk leven schiet een bezoek aan Podium Oost er

CLAUDIA DE BREIJ

meestal bij in. Er zijn best geregeld voorstellingen of debatten die

“Die combinatie van nieuw en vertrouwd, die is zo uniek in Podium

ik leuk of interessant vind. Maar de tijd ontbreekt vaak. Daarom vind

Oost. Een leuk cultureel aanbod zonder de vertrouwde buurtacti-

ik Podium Oost niet minder belangrijk voor onze wijk. Als ontmoe-

viteiten uit het oog te verliezen. En als het even kan, slaan ze een

tingsplaats voor wijkgenoten is Podium Oost van vitaal belang. En

brug tussen die twee. In de Wereldkeuken bijvoorbeeld, waarin al-

nu hoor ik dat binnenkort de wijkdebatten vanuit Podium Oost live

lerlei weetjes over een land worden verteld in combinatie met ge-

te zien zijn via Internet. Geweldig natuurlijk, zeker nu door Corona

zamenlijk eten.

de debatten door minder mensen bezocht kunnen worden. Ook

Een huiskamer zijn voor de wijk, allerlei vormen van cultuur aanbie-

voor mensen met een druk leven is het handig de debatten vanuit

den en mensen met elkaar in contact brengen. Podium Oost laat

huis te kunnen volgen. Of een mooi optreden vanuit Podium Oost

zien dat die combinatie prima kan werken. Mijn steun heeft het van

live in je huiskamer. Kortom ik kan eigenlijk niets bedenken waarom

harte. Die van jou toch ook? Dat kan eenvoudig door Vriend van

je geen Vriend van Podium Oost zou worden. Een moreel en finan-

Podium Oost te worden. Makkelijk toch?”

cieel steuntje in de rug. Juist nu!”

JA, IK WORD VRIEND VAN PODIUM OOST

Zumba

Naam:…………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………………………………………………………..
Lever dit formulier ingevuld in bij Podium Oost,
Oudwijkerdwarsstraat 148, Utrecht of maak er een foto van en
mail deze naar vrienden@podiumoostutrecht.nl.

De beste work-out voor een goede conditie.
Calorieverbranding en dansplezier op
Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse muziek.
Open huis: 9 september, 7 oktober en 11 november
Zie voor de overige data: www.salsamandali.nl
Woensdag 20.00 - 21.00 uur
10 lessen € 75, studenten € 70
Podium Oost Oudwijkerdwarsstraat 148
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4 OKTOBER WIJKDEBAT OVER (HER)START PLATFORM OOST

NIEUWE STAP ‘GEEF OOST EEN STEM’
Wat is er gedaan met de uitkomsten van
drie debatten over inspraak, verkeer en
wonen in de wijk, en hoe gaat het
verder? Tijdens het vierde wijkdebat op
zondag 4 oktober in Podium Oost geven
we antwoord op die vragen. Centraal
staat de oprichting van Platform Oost.

de wijk en bewonersinitiatieven.
Alle organisaties zijn opgericht door bewoners en draaien grotendeels op vrijwil-

DEBATTEN ‘LIVE’ THUIS TE
VOLGEN VIA STUDIO OOST

ligers.
In maart kondigden we vol trots de

WIJKDEBAT PLATFORM OOST

start van Platform Oost aan. De inkt

Sprekers op 4 oktober zijn o.a. raadslid Has

van de Podium Oostkrant was am-

Bakker. Hij vertelt wat de gemeenteraad

per droog, toen Podium Oost op

WAT IS PLATFORM OOST?

met de uitkomsten van het wijkdebat over

slot ging vanwege de Corona-uit-

Platform Oost ondersteunt bewoners om

participatie heeft gedaan. Een betrokken

braak. Intussen is de deur weer

zaken die spelen in hun buurt en wijk on-

buurtbewoner licht toe hoe het woonde-

voorzichtig geopend. Natuurlijk

der de aandacht te brengen van medebe-

bat de wens van de Krommerijnbuurt voor

wel met de bekende anderhalve

woners, wethouders, ambtenaren en ge-

meer seniorenhuisvesting dichterbij heeft

meter beperkingen. In de grote

meenteraadsleden. Het gaat erom je

gebracht. Wijkbewoner Peter van Kleunen

zaal kunnen nog slechts enkele

informatie en ervaringen te delen en men-

legt uit hoe hij met bureau WB De Ruimte,

tientallen wijkbewoners de debat-

sen en groepen te ontmoeten die je verder

het nadenken over verkeersvraagstukken

ten ter plaatse bijwonen. Daarom

kunnen helpen.

wil ondersteunen. Anja van der Aa van

zijn de wijkdebatten van ‘Geef Oost

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar geeft uit-

een stem’ voortaan ‘live’ thuis te

ONAFHANKELIJK

leg over nieuwste zorginitiatieven en de

volgen via internet. Daarbij is er

Het platform wordt gevormd door: De

werking van het digitale platform www.

ook een mogelijkheid om via email

Oostkrant (wijkkrant), Podium Oost (sociaal

oostvoorelkaar.nl.

direct vragen te stellen.

en cultureel centrum), Wijkinformatiepunt
(aanspreekpunt voor zorgvragen), de Wijk-

WETHOUDER ANKE KLEIN

coöperatie Oost voor Elkaar (bewonersini-

Het debat staat o.l.v. van Jord Neuteboom.

Zondag 4 oktober

tiatieven op gebied van zorg) en een aantal

Behalve een aantal gemeenteraadsleden

Tijd: 16.00 uur

voormalige wijkraadsleden. Dat zorgt voor

is ook wijk- en participatiewethouder Anke

Toegang: Gratis

communicatie, organisatie van wijkdebat-

Klein aanwezig. Zij geeft haar mening over

Gratis kinderopvang

ten en het beheer van een digitaal platform

de ontwikkeling in Oost van de participatie

Ivm de beperkte capaciteit van de

www.oostvoorelkaar.nl met informatie over

bij het gemeentelijk beleid.

zaal aanmelden via 030 2581994.

nisaties een bijdrage leveren aan de opzet

wijkraad, nu ook leiding aan Platform

van het Platform Oost. Daar moeten de

Oost. “Het is voor de wijkbewoners van

wijkbewoners terecht kunnen met alle

groot belang dat er een goede opvolging

zaken die het wonen, werken en leven in

komt van de door de gemeente

Utrecht Oost aangaan”.

SEPTEMBER
Zondag 27 september
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 5,-

Kyoto protocol: goede voornemens,
maar geen bereidheid om door te
zetten

OKTOBER
Zondag 4 oktober
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis
Gratis kinderopvang

Wijkdebat over (her)start Platform Oost

Nog niet bekend
Tijd: Nog niet bekend
Toegang: Nog niet bekend

Gebarentaal wat is dat eigenlijk?

LEZING & DEBAT

Dit jaar zou de jaarlijkse vergadering van de partijen bij het klimaatverdrag (COP26,
de 26ste Conference Of the Parties) plaatsvinden in Glasgow van 9 tot 19 november.
Ook hier heeft Corona roet in het eten gegooid. Deze conferentie is nu een jaar uitgesteld. Tijdens deze conferentie zouden de laatste details worden afgesproken van
het Akkoord van Parijs, vastgesteld in 2014 op COP21. Verwachting 30 000 deelnemers, waarvan een deel onderhandelaars, een deel wetenschappers en een deel belangenorganisaties.

en directere verbinding te creëren
wil ik samen met al bestaande orga-

Programma onder voorbehoud.

GOEDE VOORNEMENS, MAAR GEEN
BEREIDHEID OM DOOR TE ZETTEN

opgeheven wijkraad. Om een nog betere
tussen wijkbewoners en de gemeente

weekendactiviteiten

KYOTO PROTOCOL

PLATFORM OOST
Remmelt Veen, geeft, na de opgeheven

UITKNIPPER

Remmelt Veen,
voorzitter Platform Oost

Terwijl de tijd doortikt, de CO₂-concentratie

kritisch en uitdagend verhaal. Daarbij zal

in de atmosfeer blijft toenemen en het

hij vooral aandacht geven aan de inter-

steeds duidelijker wordt dat het klimaat

actie tussen wat wetenschappelijk be-

nu écht aan het opwarmen is, vergaderen

kend is over hoe CO₂ het klimaat beïn-

GEBARENTAAL: WAT IS DAT EIGENLIJK?

de landen door en komen moeizaam tot

vloedt en de manier waarop overheden,

concrete afspraken. Dit wordt gedeeltelijk

onderhandelaars én burgers met die we-

verklaard doordat een groep luidruchtige

tenschap omgaan. Waar relevant zal hij

“sceptici” de wetenschap blijven ontken-

paralellen met wat er op andere contro-

In de media is de afgelopen periode veel
aandacht geweest voor Nederlandse
Gebarentaal (NGT) en de tolk NGT bij de
persconferenties over de Coronamaatregelen. In het na jaar organiseert
Podium Oost in samenwerking met het
Instituut Gebaren Taal en Dovenstudies
van de Hogeschool Utrecht een
‘kijkcollege’ over doof zijn in Nederland.

LEZING & DEBAT

dove mensen komt in de media echter

de dove mensen, als het gaat om de aan-

nen. Op dat punt zie je vergelijkbare con-

versiële beleidsterreinen gebeurt. Met

maar beperkt in beeld, terwijl dit juist een

dacht voor en erkenning van hun moe-

troverses op het gebied van stikstof, van

zijn lezing zal hij proberen inzicht te ge-

indrukwekkende achtergrond vormt bij

dertaal en de dovencultuur. Kijk voor de

vaccinaties en van de corona pandemie.

ven in hoe in het klimaatverdrag de ver-

deze ontwikkelingen, die zeker ook aan-

datum, toegang en reserveren op onze

dacht verdient.

website: podiumoostutrecht.nl.

schillende processen, zoals wetenschap,
Mede daarom duurt het zo lang voordat

beleid en handhaving elkaar niet altijd

de wereld in staat is effectief maatregelen

goed begrijpen en zelfs in de weg zitten.

De Hogeschool Utrecht biedt als enige

LIVE STREAM

te nemen om klimaatopwarming te be-

Hij zal het relatief succesvolle Kyoto

hogeschool in Nederland opleidingen tot

Deze inleiding is ook te volgen via een

perkten tot maximaal twee graden, maar

Protocol als kapstok gebruiken, maar ook

tolk Nederlandse Gebarentaal of Leraar

livestream. Hiervoor kunt u zich aanmelden

liefst daar flink onder, zoals in Parijs is af-

aandacht geven aan vergelijkbare

Nederlandse Gebarentaal, en tot Schrijf-

via: info@podiumoostutrecht.nl Na aan-

gesproken.

problemen, zoals bijvoorbeeld het stik-

Eind augustus wordt een wetsvoorstel

tolk? Zie https://www.hu.nl/vakgebieden/

melding ontvangt u van ons een link.

voor de erkenning van Nederlandse

gebaren-taal-dovenstudies

Gebarentaal in de Tweede Kamer be-

stofprobleem en het protest door de
Presentatie door dr. Tinus Pulles. Tinus is

De datum is nog niet bekend. Kijk op onze

natuurkundige en heeft o.a. vanuit TNO

boeren.

sproken. Voor deze erkenning wordt al 30

Het kijkcollege is een kennismaking met

website www.podiumoosturtrecht voor

zo’n 25 jaar bijgedragen aan de tech-

Zondag 27 september

jaar gestreden door de Nederlandse

de Nederlandse Gebaren taal. Het laat

actuele informatie.

nisch-wetenschappelijke ondersteuning

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

dovengemeenschap. Het perspectief van

Nederland zien vanuit het perspectief van

van het klimaatverdrag. Hij houdt een

Toegang: € 5,-

Wijkdebat
(her)start
Platform Oost
Welkom bij deMuziekFabriek! Vanaf 31 augustus gaan onze
muzieklessen weer van start in Podium Oost. Meld je aan voor
o.a. ons nieuwe POPKOOR voor volwassenen, UKELELE voor
kinderen of ons KINDERKOOR. Zie voor meer info en ons
volledige aanbod: www.demuziekfabriekutrecht.nl

Zondag 4 oktober, 16.00 uur
Toegang: Gratis
Gratis kinderopvang

info@podiumoostutrecht.nl
Tel: 030-2581994
Of loop even binnen
Oudwijkerdwarsstraat 148
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ACTIVITEITEN PROGRAMMA SEPT-DEC 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
13.00-16.00
14.00-16.00
14.30-16.30
14.30-16.30
15.30-18.30
17.30-19.00
19.30-22.15

 rabische les
A
Klaverjassen
Iedereen kan zingen
Aquarelleren voor volwassenen
(start 14 september)
Wijkinformatiepunt
Utrecht Oost
Dansclub Oost
Samen eten
(4e maandag van de maand)
Swing In Utrecht

DINSDAG

09.30-13.00
12.15-13.45
15.00-17.00
18.40-19.50
19.30-21.00
20.00-21.00

 peel-o-theek
S
Vallen verleden tijd
Dansclub Oost
Lucky Yoga (Power Yoga)
Sahaja Yoga meditatie
Zumba

DONDERDAG
10.00-12.30
10.00-15.00
10.00-12.00
10.30-11.15
12.00-13.00
13.00-15.00
15:00-17:00
15.30-19.30
18.00-19.30
19.30-20.45
19:30-21:30
20.00-21.00
21.00-22.00

 paanse les (2 lessen)
S
Senioreninloop
Schaken
Fysio voor Senioren
Lunch
Computercafé
Computercursus
(start 3 sept/5 nov)
Dansclub Oost
Samen Eten
(2e donderdag van de maand)
Buikdansen
(start 10 sept)
Logopedie met Anneke
Afrikaanse en Braziliaanse dans
Afro-Xplore class
(om de week )

VRIJDAG

09.30-11.30 W
 ijkinformatiepunt
Utrecht Oost
18.30-19.30 Mindful Yoga in de buurt
20.00-21.30 Nederlandse taalles met Hanneke
20.00-21.30 Nederlandse taalle s met Mike
19.30-22.00 Mindfulness Training
(Mindfulness Moves)
19.55-20.55 Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG
09.15-10.15 O
 efentherapie Cesar
09.30-12.30 Digi-inloop Wijkcoöperatie
Oost voor Elkaar
10.30-11.30 Oefentherapie Cesar
10.00-11.00 Wandelen in Oost

08.45-09.45 M
 indful Yoga in de buurt
10.00-12.00 Computercursus
(start 4 sept/6 nov)
10.30-12.00 Breiclub-Oost
19.00-21.30 Wereldkeuken
(3e vrijdag van de maand)
19.30-22.00 Tango Anna Rosa

ZATERDAG
14.00-16.00 T
 oneel voor Kids
(start 3 oktober)

ZONDAG

SENIOREN

HET BEWEEGUURTJE HERSTART!
Na lang wachten kunnen we nu eindelijk weer beginnen met het beweeguurtje
tijdens de Senioreninloop! En daar is Anouk Janssen, Fysiotherapeut bij Stichting
Academie Instituut Fysiotherapie Plus heel blij mee.
“De sportlessen worden vanaf 3 septem-

ningen in duo’s aanbieden maar voert ie-

ber hervat. Om 10.30 starten we met een

dereen de oefeningen voor zichzelf uit.

groep van maximaal 10 deelnemers. Het

En de sporters kunnen niet vrij door de

is wel nodig vooraf aan te melden bij Po-

zaal lopen. Daarom vragen wij iedereen

dium Oost.Als er genoeg interesse is komt

om op één plek te blijven staan of zitten.

er een tweede groep achteraan. Zo heeft

Verder verwachten wij dat de sportlessen

iedereen de mogelijkheid om op een vei-

weer net zo fanatiek en gezellig zullen

lige manier het sporten weer te hervatten.

worden als voorheen. Ik heb alvast erg

We handhaven de richtlijnen van het

veel zin om weer te starten en alle deel-

Elke donderdag

RIVM en daardoor zal de sportles er iets

nemers weer te kunnen verwelkomen.”

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

anders uitzien. Zo kunnen we geen oefe-

Toegang: Gratis

GEDICHT VOOR DE VUELTA
In het kader van de start van de Vuelta in Utrecht was Podium Oost
vol in voorbereiding om een Vuelta
Festival met Spaanse cultuur,
muziek, dans en heerlijke Spaanse
culinaire specialiteiten te organiseren.

Hannah Suurmond zou tijdens het festi-

visueel spektakel waarin de eenheid van

val een gedicht voordragen dat zij

verscheidenheid van de bewoners en

schreef voor het Wijkenstrijd-Vuelta Pro-

wijken van de stad Utrecht wordt ge-

ject van de Gemeente Utrecht. Utrecht

toond. Het festival kon helaas niet door-

Wijkenstrijd gaat over het zichtbaar ma-

gaan en het Wijkenstrijd Project zal ho-

ken van Utrecht als stad met een kleur-

pelijk, evenals de Vuelta, in 2022 toch

rijke diverse bevolking. Een sportief en

doorgaan.

OOST BEST

Oost ligt te gloeien in een lentezoen

Maar voor lente komt oorlog. Mussert

bakstenen blozen, bloesems juichen

laat zijn Elfje uit over de Maliebaan

jonge mensen schrapen hun hoeven

de Nazibaan. Ook schuilen er Joden

banen zich briesend een weg door de stad

bij hen die niet nachtblind willen zijn.

naar kersvers beton.
Soldaten walsen op zilveren schaatsen

17:00-19:00 Acoustic Roots (1 x per maand )

Wilhelmina ligt op haar rug in het gras

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP  SEPT - DEC 2020
Programma onder voorbehoud

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.

SEPTEMBER
3 september

13.00 - 15.00 Spelletjes met Frank Leenders

10 september

13.00 - 15.00 Programma nog niet bekend

24 september

13.00 - 15.00 Zin in Utrecht Intimiteit

de wind brult geduwd door hun echo
en valt als één stem door een slaapkamerraam.

rode tranen, haar oude metgezel vertelt
Wilhelmina huivert en lacht
een nieuwe beuk als een huis

OKTOBER
01 oktober

13.00 - 15.00 Spelletjes met Frank Leenders

Een rijke baron schenkt zijn land aan de stad

heeft zich over haar gebogen

op voorwaarde: Oost krijgt een groen hart.

voorzichtig richt ze zich op naar haar stad.

7 oktober

13.00 - 15.00 Nog niet bekend

15 oktober

13.00 - 15.00 Zin in Utrecht: Rondom de dood

22 oktober

13.00 - 15.00 T
 ekenen en schilderen
met Marie-José

NOVEMBER
5 november

13.00 - 15.00 Spelletjes met Frank Leenders

ACTIVITEIT

COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS
Vindt u het lastig om met computers te werken? Of heeft u een computer of laptop
gekregen of gekocht, maar nog nooit gebruikt? Of kent u zo iemand? Bij Podium
Oost helpen we u graag verder.

12 november
19 november

13.00 – 15.00 uur Zin in Utrecht: Grenzen

26 november

13.00 - 15.00 Tekenen en schilderen
met Marie-José

DECEMBER
3 december

13.00 - 15.00 Programma nog niet bekend

Podium Oost biedt dit najaar een

5 deelnemers. Als u een laptop heeft kunt

computercursus aan voor beginners. Niet

u die meenemen, anders horen wij graag

alleen het gebruiken van de computer en

of u gebruik wil maken van een van onze

laptop komt aan bod, maar er is ook

computers.

aandacht voor praktische zaken op het

De cursussen starten op donderdag 3 en

internet zoals internetbankieren, het

vrijdag 4 september. Tot die tijd kunt u met

downloaden van de afvalwijzer van

vragen terecht bij de computerinloop.

gemeente Utrecht of het gebruik maken
van Facebook.

4 lessen (max. 5 deelnemers)

10 december

13.00 – 15.00 uur Zin in Utrecht: Trouw

17 december

13.00 - 15.00 T
 ekenen en schilderen
met Marie-José
Voor sommige dagen is het programma nog niet bekend. Kijk voor de actuele informatie op
onze website: www.podiumoostutrecht.nl

De fietsenmaker
in uw buurt

kijkt naar de zon naar de lucht, ze is eenzaam.
Ze denkt aan afscheid. De Rode Beuk huilt
het verhaal van haar geboorte.

13.00 - 15.00 Programma nog niet bekend

WISSELEND PROGRAMMA

colonnes voetbalfans vullen de straten

Op donderdagen vanaf 3 september
Naast handelingen op het internet komen

en 5 november

ook het opstellen van documenten of het

15.00 – 17.00 uur

gebruiken van andere programma’s aan

Op vrijdagen vanaf 4 september

bod. In 8 lessen leert u op uw eigen niveau

en 6 november

heel praktisch omgaan met uw computer

10.00 – 12.00 uur

en het internet, de groep heeft maximaal

€ 65,00 per 4 lessen van 2 uur.
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