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Wie	terugkijkt	op	de	afgelopen	jaren	dat	Podium	Oost	bestaat,	ziet	kleurrijke	en		
gevarieerde	optredens	en	evenementen.	Een	drijvende	kracht	hierachter	is	Fieke	
Ververgaert.	De	oproep	samen	met	haar	in	de	toekomst	verder	te	programmeren,	
heeft	zoden	aan	de	dijk	gezet.	Drie	vrouwen	hebben	hierop	gereageerd.

Aan spirit ontbreekt het Fieke niet. Als le-
rares lichamelijke opvoeding haalde ze 
vroeger al live muziek binnen ter begelei-
ding van de ritmische gymnastiek. Net dat 
bijzondere extraatje weet ze te vinden. Als 
gepassioneerde flamenco-danseres heeft 
ze in Podium Oost al diverse optredens 
met flamencogroepen georganiseerd. In-
middels zit ze ook al vier jaar in het bestuur 
van Podium Oost en verzorgt ze de pro-
grammering van de optredens in de week-
enden. Met een heel lijstje namen op zak, 
wie ze zou willen benaderen, stapt Fieke 
vol lef en enthousiasme op artiesten af.
Naar aanleiding van de oproep voor meer 
ondersteuning bij de programmering, eni-
ge tijd geleden, hebben zich drie vrouwen 
aangemeld. Het is voor Fieke een enorm 
geschenk. Er komt veel bij kijken om ar-

tiesten te contracteren en te begeleiden. 
In aanloop naar het optreden en ook tij-
dens en na afloop, is een gastvrije houding 
vereist. In haar eentje is het teveel werk.
Met veel artiesten heeft ze vaak een fijn 
contact, ook nog als de optredens geweest 
zijn. “Laatst kreeg ik een mailtje van ie-
mand van een oud optreden: ‘Fieke, ik heb 
vannacht gedroomd dat wij een muzikale 
ontmoeting hadden’. Dat is toch leuk!”

CORONA	MAAKT	HET	LASTIG
De coronatijd heeft het ook voor Fieke las-
tiger gemaakt. “Voor artiesten maar ook 
voor mezelf, is dit een moeilijke periode. 
Ik ben zo begaan met ze. Ze willen optre-
den en elke keer probeer je weer een ga-
tje te vinden met elkaar en dan komt de 
corona er weer doorheen fietsen. Alle 
energie die ik erin heb gestoken, heeft tot 
niets geleid. Dan moet ik het weer afzeg-
gen. Niet alleen kan dit een financiële te-
leurstelling zijn voor de artiest(en) maar 
vooral, deze mensen willen graag optre-
den. Dat is hun passie.”

HET	PODIUM	VOOR	MAATSCHAPPELIJKE	EN	CULTURELE	ACTIVITEITEN	IN	UTRECHT-OOST

FIEKE,	INSPIRATOR ACHTER DE SCHERMEN

PODIUM	OOST	TV	GROEIT DOOR
Podium Oost TV, de nieuwe naam van  
Studio Utrecht Oost, groeit door. Na een 
aantal testuitzendingen en een echte 
start met de live-presentatie van Plat-
form Oost, is er alle reden om door te 
zetten. Enkele weken geleden kwam het 
kersverse vrijwilligersteam, een dag voor 
de tijdelijke sluiting, voor het eerst bij 
elkaar. Om de taken te verdelen en te 
kijken wat voor programma’s we de wijk 
kunnen aanbieden. Een ambitieus aan-
bod: een maandelijkse talkshow, korte 
documentaires over actuele onderwer-

pen, optredens vanuit Podium Oost en 
natuurlijk de wijkdebatten. Deels live te 
volgen, maar altijd terug te zien via de 
website van Podium Oost.

De ontwikkelingen volgen elkaar razend-
snel op. Bijvoorbeeld nu alweer een nieu-
we naam. Voor Podium Oost TV is geko-
zen, omdat onduidelijk was wie de 
afzender is. Ondertussen werken negen 
vrijwilligers aan de programma’s. Daarbij 
richt een deel zich op de technische za-
ken en een deel buigt zich over de in-

PODIUM	OOST	TV

PROGRAMMERING

houd. Met dat aantal kan Podium Oost TV 
een start maken, maar om de ambities te  
kunnen waarmaken, zijn meer mensen 
nodig. Dus wie achter een camera wil 
staan, of wil leren regisseren en monte-
ren, digitale vaardigheden wil ontwikke-
len, of met licht en geluid aan de slag wil,  
is nog steeds meer dan welkom. En na-
tuurlijk ook om mee te denken over de 
inhoud en deze verder uit te werken. In 
het huidige team zit genoeg deskundig-
heid om enthousiaste vrijwilligers weg-
wijs te maken. 

Wat eenvoudiger te organiseren valt, zijn 
de activiteiten met een wetenschappelijk 
tintje. “Via Wat Oost Weet (WOW) zoeken 
we naar interessante onderwerpen en le-
zingen. Wat speelt er in de wijk, wie kan 
daar iets over vertellen en is daar een de-
bat over mogelijk? We zitten natuurlijk 
met de Universiteit en de Hogeschool in 
onze achtertuin. Soms melden mensen 
zich spontaan aan. Dus doe dat vooral! Ik 
hoop in de toekomst ook "Theater in 
Utrecht Oost" weer in te kunnen plannen. 
Dat zou fantastisch zijn.”
De optie om optredens via livestreams te 
gaan uitzenden is bij Podium Oost opge-
pakt en in ontwikkeling. Het blijft echter 
een andere beleving. “Het directe, mense-
lijk contact is juist zo belangrijk. Gelukkig 
heb ik nu drie enthousiaste vrouwen met 
veel kwaliteiten die mee gaan denken en 
organiseren. We moeten ons richten op de 
omstandigheden van nu. De moed niet 
verliezen maar kijken welke kansen wij nu 
kunnen grijpen en wat mogelijk is. Het 
wordt een hele uitdaging.”

Team	Programmering,	met	de	klok	mee:	
Fieke	Ververgaert,	Anneke	Ellerbroek,		
Merel	Hollander	en	Ellen	Weijers.

Het	kersverse	team	van	Podium	Oost	TV

Wie	 de	 eerdere	 uitzendingen	 heeft		
gemist,	kan	ze	terugzien	op	de	website	
van	Podium	Oost.	Geïnteresseerd?	Mail	
naar	info@podiumoostutrecht.nl	of	bel	
even	030	2581994.

     MET JE  
KRANTJE             
  BUURTEN 
    IN OOST

WWW.KOMBUURTEN.NL

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT

030-2520296
HAIRFIX.NL
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WERKZAAMHEDEN ZOVEEL MOGELIJK IN DE ZOMER	

VERNIEUWBOUW	PODIUM	OOST	 GAAT ECHT DOOR 
Het	gaat	nu	echt	gebeuren.	Podium	Oost	gaat	verbouwen.	Na	een	paar	valse	starts	
heeft	de	gemeente,	eigenaar	van	het	pand,	gemeld	dat	de	verbouwing	voor	volgend	
jaar	zomer	op	de	agenda	staat.	Daarbij	gaat	de	gemeente	uit	van	de	plannen,	die	
Podium	Oost	eerder	heeft	opgesteld.

GESCHIEDENIS
Voor er sprake kon zijn van een serieuze 
opknapbeurt moest Podium Oost eerst 
maar eens zijn bestaansrecht aantonen.  
Nu, zes jaar later, twijfelt niemand meer: 
Podium Oost gaat niet meer weg. Het 
groeit ook aan alle kanten uit zijn jas. Hoog 
tijd dus om de grote verbouwing door te 
zetten.

De eerste plannen dateren al van zomer 
2017. Sindsdien is er tientallen keren met 
de gemeente overlegd. Lange tijd was 
daarbij het probleem dat er onvoldoende 
overleg was tussen de gemeentelijke dien-
sten onderling. Begin van dit jaar is, op 
aandringen van Podium Oost, dat onder-
linge overleg serieus opgepakt. 
Henk Mos, bestuurslid en leider van het 
vernieuwbouwproject, is heel blij met de 
doorbraak. ”Het werd ook de hoogste tijd. 
Het pand valt hier en daar letterlijk uit el-
kaar; de ingang is bijna weggestopt. Je 
loopt er zo voorbij. Dat moet allemaal an-
ders. Een open uitstraling vergt een uitno-
digende gevel.”

“Er moet ook veel meer ruimte beschikbaar 
komen. We moeten wijkgenoten die een 
ruimte willen huren al steeds vaker nee ver-
kopen. Meer en een veel efficiënter gebruik 
van de vierkante meters. Nu zitten overal 
gangetjes, opslagruimtes en keukentjes.”

ENERGIENEUTRAAL
Omdat het pand niet is geïsoleerd, is de 
energierekening enorm. Isolatie is dus een 
absolute voorwaarde. Maar het bestuur 
van Podium Oost wil verder gaan. Henk 
Mos: “We streven naar het ontstaan van 
een energieneutraal gebouw. Dat dus he-
lemaal voorziet in zijn eigen energievoor-
ziening. Het is een bestaand gebouw. De 
vraag is dus of dat gaat lukken, maar we 
gaan het proberen.” 

“Verduurzaming is ook een van de belang-
rijkste uitgangspunten van de gemeente 
bij verbouwingen.  En we willen overigens 
ook graag het klimaat in met name de gro-
te zaal beter beheersbaar maken. ’s Zomers 
kan het er nu behoorlijk warm worden als 
er wat meer bezoekers binnen zijn.”

GELUIDSISOLATIE
De gebrekkige isolatie is niet alleen slecht 
voor de energierekening en het milieu.  
Ook met het geluid is het slecht gesteld. 
Voor feesten en partijen moet je al niet bij 

Podium Oost zijn, maar een beetje muziek 
maken moet toch kunnen. Extra geluids- 
isolatie is dus ook een randvoorwaarde. 
“Niet alleen naar buiten, maar ook aan de 
binnenkant,“ legt Henk uit. ”De buren moe-
ten geen geluidsoverlast hebben. En binnen 
het gebouw moet ook een yogales gege-
ven kunnen worden tijdens het Afrikaanse 
dansen.”

FIETSEN
Een lastig probleem is het stallen van de 
fietsen. De grote fietsenrekken recht voor 
de deur worden ook gebruikt door bezoe-
kers van het tegenoverliggende gezond-
heidscentrum. Henk Mos daarover: ”Daar 
zijn we nog over aan het puzzelen. We zul-
len voor de oplossing zeker ook luisteren 
naar wat de omwonenden daarover te ver-
tellen hebben. We hebben echter niet de 
illusie dat het stallen van fietsen een volle-
dig oplosbaar probleem is. Dat geldt ove-
rigens niet alleen voor Podium Oost maar 
op veel plekken in Utrecht. Utrecht is een 
fietsstad.” 

START
Henk is blij met de mededeling van de ge-
meente dat de verbouwing aanstaande 
zomer kan plaatsvinden. “We willen de ver-
bouwing uitvoeren met zo weinig mogelijk 
overlast voor omwonenden, huurders en 
bezoekers van Podium Oost. Daarom 
koersten we steeds op de zomerperiode. 
En de gemeente heeft nu aangegeven dat 
dat haalbaar moet zijn. Daarnaast gaan we 
proberen zo veel mogelijk activiteiten tij-
dens de verbouwing op de een of andere 
manier toch door te laten gaan of zo kort 
mogelijk te onderbreken. Maar dat wordt 
zeker een uitdaging.” 

 
 
 

 
 

CURSUS 
VALLEN VERLEDEN TIJD 

voor 55+ en ouder 
 
 
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 een 
oefentherapeut Mensendieck en een 
fysiotherapeut. 
 

Meer informatie en/of aanmelden: 
Eveline Egeler 06- 21 20 60 72 
info@utrechtoefentherapie.nl 
www.utrechtoefentherapie.nl  

VERNIEUWBOUW	PODIUM	OOST

VERDIEPING
Voor	de	kleine	ruimtes	ontstaat	een	centrale	ruimte	
voor	de	catering.	Daaromheen	weer	ruimtes	met	een	
variabele	indeling	voor	zo	efficiënt	mogelijk	gebruik.

BEGANE	GROND
Meest	opvallend	op	de	begane	grond	is	
de	centrale	ingang,	die	ver	naar	voren	
komt	te	liggen.	De	ruimtes	zijn	deels	van	
elkaar	gescheiden	door	flexibele	wanden,	
zodat	ze	zo	efficiënt	mogelijk	te	gebruiken	
zijn.	De	schuifwand	in	de	grote	zaal	maakt	
plaats	voor	een	vaste,	zodat	de	tuinkamer	
apart	te	gebruiken	is	en	dienst	kan	doen	
als	kleedruimte.
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VERNIEUWBOUW	PODIUM	OOST	 GAAT ECHT DOOR 

VEEL	‘EIGEN’	GELD	NODIG	VOOR VERBOUWING
Nieuwe vloerbedekking, een nieuwe keu-
keninrichting, flexibele schuifwanden. 
Stuk voor stuk zaken die in het vernieuw-
de Podium Oost hard nodig zijn, maar niet 
door de gemeente worden betaald. “De 
gemeente betaalt, globaal gezien, de  
buitenkant en wij de binnenkant van de 
verbouwing,” legt Henk Mos, bestuurslid 
en projectleider uit. ”Het gaat om grote 
bedragen. Voor een klein deel bekostigen 

we die door een grotere huuropbrengst, 
maar dat is lang niet voldoende. We zoe-
ken natuurlijk steun van de grote fondsen, 
maar die stellen ons ook de vraag, wat de 
wijk zelf bijdraagt.”

ANBI-STATUS
Daarom roept Henk wijkbewoners, maar 
vooral bedrijven en grotere instellingen 
in de wijk, op Podium Oost financieel in 

KOSTEN	VERBOUWING

OOK DE VERNIEUWING VAN 
PODIUM OOST

VRIENDEN	VAN

Nu meer dan ooit heeft Podium Oost 
de steun van wijkbewoners nodig. Po-
dium Oost is een stichting waar je geen 
lid van kunt worden. Om toch het 
draagvlak van het Podium in de wijk 
vorm te geven zijn de Vrienden van Po-
dium Oost opgericht. De Vrienden Van 
dragen de doelstellingen van Podium 
Oost een warm hart toe en dit draag-
vlak is voor de gemeente een belangrijk 
ijkpunt om het belang voor de buurt te 
kennen.  De doelstelling is om het aan-
tal Vrienden Van flink uit te breiden, 
ook omdat de bijdrage (vanaf 25,-- per 
jaar) gebruikt gaat worden voor de ver-
nieuwing van Podium Oost bijv. voor 
aanschaf van nieuw meubilair en keu-
kenbenodigdheden.  Vrienden Van zijn 
de ambassadeurs voor het Podium in de 
wijk. Met speciale events willen we de 
Vrienden met elkaar verbinden en ook 
van hun ervaring gebruik maken om het 
Podium nog meer lading te geven.

GESLAAGD	VRIENDEN	VAN	EVENT	
OP	26	SEPTEMBER	JL.
Het eerste event van het nieuwe be-
stuur van de Vrienden Van Podium 
Oost was zeer geslaagd. In de plezierige 

ambiance van de gerenoveerde grote 
zaal nam pianist Felix Justin het publiek 
mee in een muzikale reis over de we-
reld. Een opname van de toegift van 
Felix is te vinden op www.podiumoos-
tutrecht.nl

OP	NAAR	DE	200	VRIENDEN!
Sinds de start van het nieuwe bestuur 
is het aantal Vrienden verdrievoudigd 
tot 175! De Vriendenwerfcampagne 
met de banieren en actievere werving 
in Podium Oost en op de website heb-
ben hieraan bijgedragen. Maar we wil-
len natuurlijk meer Vrienden hebben. 
Daarom roepen we iedereen op om 
Vriend Van Podium Oost te worden.

VOLGEND	VRIEND	VAN	EVENT	
24	APRIL	2021
Exclusief voor de Vrienden organiseren 
we op 24 april 2021 weer een Event. Dus 
word Vriend en noteer zaterdag 24 april 
vast in de agenda.

Meer	informatie:	
podiumoostutrecht.nl/vrienden-
van-podium-oost/

VRIENDEN	VAN	STEUNEN

staat te stellen zijn rol als sociaal en  
cultureel ontmoetingscentrum te blijven 
vervullen. Penningmeester Hanneke  
Immikhuizen is nu koortsachtig aan de 
slag om Podium Oost de ANBI-status te 
laten krijgen. Hanneke: “Die status heb  
je nodig, zodat de bedragen die aan  
Podium Oost worden gegeven, van de 
belasting kunnen worden afgetrokken. 
Het kost even tijd, maar Podium Oost vol-

doet aan alle voorwaarden. Dus ik heb er 
alle vertrouwen in dat we de status snel 
hebben.”

OP	BEZOEK
“Ik kan me goed voorstellen, dat bedrijven 
niet zonder uitleg bedragen op onze re-
kening gaan storten,” voegt Henk Mos toe. 
“Dus we zijn van harte bereid om, met de 
tekeningen onder de arm, op bezoek  

te komen. We leggen graag uit welke  
vormen van financiering mogelijk zijn.”

BEL	OF	MAIL	VOOR	STEUN
Wie achter de doelen van Podium Oost 
staat en mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning ziet, kan contact opnemen 
met het bestuur. 
Via	mail:	info@podiumoostutrecht.nl
of	telefonisch:	030	2581994.
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ACTIVITEITEN	PROGRAMMA	DEC	-	FEB	2020/2021
ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN DE CORONAMATREGELEN. 
CHECK ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE INFORMATIE

DAGELIJKS

Elke	werkdag	open	inloop	van	9.00	-	17.00	uur.	

Helaas	is	de	weggeeftafel	nog	steeds	gesloten.

MAANDAG

09.00-10.00		 Oefentherapie Cesar

09.00-12.00		 Arabische les

14.00-15.00		 Gym met Ret

14.30-16.30		 Aquarelleren voor volwassenen 

14.30-16.30		 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

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-	10.00		 Yogalates

09.30-11.30		 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

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 (Mind- 

fulness Moves)

19.55-20.55		 Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG

09.15-10.15		 Oefentherapie Cesar

09.30-12.30		  Digi-inloop Wijkcoöperatie Oost 

voor Elkaar

10.30-11.30		 Oefentherapie Cesar

10.00-11.00		 Wandelen in Oost

09.30-13.00		 Speel-o-theek

12.15-13.45		 Vallen verleden tijd

18.40-19.50		 Lucky Yoga (Power Yoga)

20.00-21.00		 Zumba

DONDERDAG

08:45-	10:00		 Mindfull yoga in de buurt

10.00-12.30		 Spaanse les (2 lessen)

10.00-15.00		 Senioreninloop

10.00-12.00		 Schaken

10.30-11.15		 Fysio voor Senioren

12.00-13.00		 Lunch

13.00-15.00		 Computercafé

15.00-17.00		 Computercursus

15.30-19.30		 Dansclub Oost

18.00-19.30		  Samen Eten (2e donderdag van 

de maand)

19.30-20.45		 Buikdansen

20.00-21.00		 Afrikaanse en Braziliaanse dans

21.00-22.00		 Afro-Xplore class ( om de week )

VRIJDAG

08.45-09.45		 Mindful Yoga in de buurt 

10.00-12.00		 Computercursus

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	  Toneel voor kids 

zondag

09.30-10.30		 Vinyasa Yoga

17.00-19.00		 Acoustic Roots ( 1 x per maand )

 
   

DECEMBER

3	december
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders.

10	december
13.00	-	15.00	  Zin in Utrecht: Trouw

17	december
13.00	-	15.00	 Tekenen en schilderen met  

  Marie-José

JANUARI

7	januari	2021
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders

28	januari
13.00	-	15.00		 Tekenen en schilderen met 

Marie-José 

FEBRUARI	

4	februari
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders

18	februari
13.00	-	15.00		 Tekenen en schilderen met  

Marie-José

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	€	2,50	

Voor	de	lunch	opgeven	per	week	voor		

10.30	uur	bij	info@podiumoostutrecht.nl,		

030-	2581994	of	bij	Andy	in	Podium	Oost.

De	zingevingsbijeenkomsten	van	Zin	in	

Utrecht	komen	ook	weer	naar	Podium	Oost	

maar	de	data	hiervan	zijn	nu	nog	niet	

bekend.	Ook	voor	sommige	andere	dagen	is	

het	programma	nog	niet	bekend.	

Kijk	voor	de	actuele	informatie	op	onze	

website:	www.podiumoostutrecht.nl

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

COLOFON

‘Podium Oostkrant is een uitgave van 
Stichting Podium Oost en verschijnt 
als los katern in de Oostkrant’. 
Stichting Podium Oost is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 58300899.

Redactie:
Anne Gadellaa, Anneke van Dalen, 
Hans Elsendoorn en Paula Reiling 

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

Redactieadres:
PO-krant@podiumoostutrecht.nl

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

WIJ	ZIJN	OPEN

Zo	goed	en	zo	kwaad	als	het	gaat	houdt	
Podium	Oost	de	deuren	open.	Bij	elke	
aanpassing	van	de	maatregelen	kijken	
we	wat	dit	voor	gevolgen	heeft	voor	de	
dagelijkse	gang	van	zaken.

Voor zover ons bekend, zijn tot nu toe 
geen Corona-besmettingen vastgesteld 
die in Podium Oost zijn ontstaan. Dankzij 
onze beheerders Andy en Christa, veel ver-
antwoordelijke vrijwilligers, bezoekers en 
huurders, hebben de strikte gedragsregels 
binnen onze muren gewerkt. We hebben 
begrip voor de landelijke pas op de plaats, 
om daarmee het virus sneller de kop in te 
drukken. De maatregelen treffen iedereen. 
Dat is lastig, maar voor sommige wijkge-
noten is het extra lastig. Contact of een 
handje helpen, op gepaste afstand, kan 
dan van grote betekenis zijn.

ACTIVITEITEN
Onze eigen culturele activiteiten worden 
allemaal verzet naar een latere datum. Het 
is niet haalbaar om met de beperkte zaal-
bezetting goede voorstellingen te organi-
seren. We wachten op betere tijden en we 
onderzoeken of het mogelijk is voorstel-
lingen via livestream aan te bieden. Kijk 
voor de actuele informatie over de activi-
teiten in Podium Oost op onze website.

COMPLIMENT
De situatie vergt veel van onze vrijwilligers 
en onze beheerders. Andy en Christa hou-
den de bezoekers en zichzelf strikt aan de 
strenge regels. Wie rondloopt doet dat 
met een mondkapje, wie blijft zitten kan 
hem afdoen. Gelukkig kunnen we steeds 
rekenen op het begrip van de bezoekers. 
En dat is een groot compliment waard!

MAAR	VOORLOPIG	GEEN ALCOHOL 
EN VOORSTELLINGEN

ACTIVITEITEN	SENIOREN	INLOOP		DEC	-	FEB	2020/2021	
Programma	onder	voorbehoud

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook
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EXPOSITIE	

‘Schilderen op de computer’, noemt 
Anne Gadellaa het. “Als ik zeg dat ik dit 
via de computer heb gemaakt zijn men-
sen soms teleurgesteld, alsof het minder 
is. Het is ook niet echt te vergelijken, al 
maak je bij schilderen ook vaak dezelfde 
processen door, kleur kiezen, vorm, weg-
gooien, weer opnieuw beginnen.” Haar 
werk is nu te zien in de centrale ontvang-
struimte van Podium Oost. Tenminste als 
de Coronasituatie dat toelaat.

Anne praat met grote passie over haar 
werk. “Het is altijd een reis vol spannende 
momenten. Veel momenten sta ik in du-
bio, ga ik door, gooi ik het weg, wordt dit 
wat...net als met schilderen met verf en 
penseel. Ik weet nooit waar ik uit ga ko-
men en dat vind ik er zo leuk aan. Natuur-
lijk ook veel frustratie. Van de 50 keer lukt 
het misschien één keer een eindresultaat 
te krijgen waar ik trots op ben.”

LAPLAND
Mijn reizen naar Lapland zijn vaak een 
bron van inspiratie bij het maken van 
mijn werk en de Dom Utrecht komt ook 

hier en daar terug. Ik heb een schat aan 
foto's, gemaakt door de jaren heen, die ik 
nu gebruik als basis of onderdeel in mijn 
digitale bewerkingen.” Hoewel Anne niet 
eerder exposeerde bij Podium Oost, heb-
ben veel wijkbewoners al met haar werk 
kennisgemaakt. Ze maakt namelijk, als vrij-
williger, ook alle publiciteitsposters van 
Podium Oost. “Dat vind ik geweldig leuk 

ANNE	GADELLAA	SCHILDERT MET DE MUIS
werk. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat 
het letterlijk met knip en plakwerk ging. 
Nu gaat dat allemaal veel makkelijk en 
sneller maar het blijft een uitdaging.”

EVENWICHT
“Ik wil dat er evenwicht in mijn werken 
zit, dat het klopt als je er naar kijkt, als ik 
er zelf blij van word en als anderen men-
sen er van genieten. Sinds mijn digitale 
werken voel ik me meer een kunstenaar: 
ik geniet enorm van het proces, dat had 
ik niet zo met schilderen en tekenen.”

“Achter mijn computer en tijdens mijn 
werkproces gaat er altijd een wondere 
wereld voor me open als ik aan het cre-
eren ben, maar ik wil ook dat het wat 
wordt, waar ik tevreden over ben. Altijd 
die mensen die zeggen: het gaat niet om 
het resultaat maar om het proces. Bij mij 
gaat het om beiden.” 
 

Dagelijks
Tijden:	9.00	–	17.00	uur
Toegang:	Gratis

WISSELEND	PROGRAMMA

SPEEL-O-THEEK

In de Speel-o-theek kun je samen met jouw 
kind of kleinkind verantwoord en duur-
zaam speelgoed lenen. Op deze manier 
kun je uitproberen welk speelgoed de kin-
deren leuk vinden zonder dat je meteen tot 
aanschaf hoeft over te gaan. Als de Speel-
o-theek open is kunnen de kinderen ook 
met het speelgoed spelen. 

VERANDERING
Het huidige systeem is dat je per stuk en 
per keer betaald maar dat gaan we veran-
deren. Met ingang van 1 januari 2021 gaan 
we werken met een abonnement dat het 
hele jaar geldig is. Voor € 25,00 kunnen per 
keer maximaal 5 stuks speelgoed worden 
geleend. Tot 6 weken mogen de kinderen 

SPEELGOED	UITPROBEREN er thuis mee spelen en daarna kan het 
eventueel eenmalig met drie weken wor-
den verlengd. Later in het jaar lid worden 
kan uiteraard ook, dan passen we het abon-
nementsgeld aan. Kijk op onze website om 
te lezen hoe het allemaal werkt. podium-	
oostutrecht.nl/actie2/speel-o-theek

Iedere	woensdag	(behalve	vakantie)	
Tijd:	09:45	tot	13:00	uur
Toegang:	Gratis


