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PODIUM OOST TV START EIGEN TALKSHOW
OOSTERLICHT: ACTUEEL EN ONDERHOUDEND
Nog niet iedereen heeft het ontdekt, maar Podium Oost TV heeft sinds kort zijn
eigen talkshow: ‘Oosterlicht’. Daarin wisselen actualiteiten en leuke rubrieken
elkaar af. “Een beetje afgekeken bij de Oostkrant, maar dan met bewegend
beeld,” zo typeert redacteur Hans Elsendoorn de talkshow. “Op 6 maart is de
eerste aflevering van Oosterlicht te zien via o.a. de website van Podium Oost.
Tijdens deze uitzending besteden we aandacht aan de toekomst van het Pieter
Baancentrum, de archeologische vondsten in de Oudwijkerdwarsstraat en de
uitgebreide logistieke maatregelen die nodig zijn om veilig stemmen mogelijk
te maken op 15, 16 en 17 maart.”

van de redactie. Dus wie het leuk lijkt om
mee te doen is meer dan welkom.”
Alle uitzendingen van Oosterlicht zijn te
zien via de website van Podium Oost en
daarna ook terug te bekijken via ons vaste
YouTube-kanaal. Daar zijn ook alle wijkdebatten van Platform Oost terug te zien. En
natuurlijk allerlei andere opnames die leuk
of nuttig zijn voor wijkbewoners. “Je kunt
bijvoorbeeld ook mee-Tai-Chi-en met
Olga, of de voettocht van wijkgenoot Mar-

ANDERE BRIL

MAANDELIJKS

tin de Vries naar Santiago de Compostella

Ook helpt Oosterlicht de kijkers om Utrecht

Podium Oost TV wil Oosterlicht maande-

meemaken.

Oost ook eens door een andere bril te zien.

lijks aanbieden. Of dat gaat lukken, hangt

Hans: “We werken nu aan enkele vaste ru-

af van de uitbreiding van de redactie. “Po-

BLIJVERTJE

lijk kunnen we elkaar weer snel live zien,

brieken, die geregeld in de uitzendingen

dium Oost TV wordt helemaal samenge-

Podium Oost TV is begin vorig jaar opge-

maar ook dan is het prettig als je gewoon

terugkeren. We maken een serie over de

steld en gemaakt door vrijwilligers uit de

richt om de communicatie tussen wijkge-

in de huiskamer op je eigen tijd kunt erva-

muurschilderingen in de wijk, we ontmoe-

wijk. Gelukkig zijn daar mensen bij met

noten te bevorderen in tijden van corona.

ren wat er allemaal te koop is in de wijk.”

ten wijkgenoten op de wandeling die de

een professionele media-achtergrond.

Maar nu is wel duidelijk dat het een blij-

Oostkrant heeft uitgestippeld en die voe-

Maar hun tijd is natuurlijk beperkt. Daarom

vertje is. Hans: “Het debat over de gezond-

MEEDOEN

ren langs verborgen schatten in de wijk.”

zijn we heel hard op zoek naar aanvulling

heid in de wijk is intussen al door veel

Meewerken aan de talkshow, of andere ac-

meer wijkgenoten bekeken dan er in de

tiviteiten van Podium Oost TV? Mail naar:

grote zaal van Podium Oost passen. Hope-

potv@podiumoostutrecht.nl

VRIENDEN VAN PODIUM OOST

STEMLOCATIE

WAT BETEKENT PODIUM OOST VOOR VRIEND VAN
“Mijn eerste kennismaking met Podium Oost is van 4 jaar terug via poweryoga.
Sindsdien ontdekte ik diverse activiteiten, zoals de Wereldkeuken en de lezingen.”
Daniëlle van Es vertelt over haar deelname aan het leuke meezing-event Misa
Criolla, de verleidelijkheid van de weggeeftafel en de mooie exposities.

um Oost brengt haar nieuwe contacten,

WELKE WENSEN HEB JE VOOR DE
TOEKOMST?

Buurtbewoners kunnen op 15, 16 en 17

zelfs vriendschappen. “Bij de Wereldkeu-

Hierover denkt ze even na. Ze ziet graag

maart in Podium Oost hun stem uit-

ken zat ik aan tafel met onbekenden en

meer huiselijke (zit)hoekjes, bij voorkeur

brengen voor de Tweede Kamerverkie-

had ik hele spontane en gezellige ge-

kleurig en uit de kringloop. “Vaker naar

zingen. I.v.m. de coronamaatregelen is

sprekken met o.a. een moeder en haar

de Wereldkeuken en een optie voor 2e

het stemlokaal dit jaar in de grote zaal.

jonge kinderen.”

hands-boeken.” Het laatste is al geregeld

Zo kunnen we de 1,5-meter afstand ga-

met de ruil-meeneem-boekenkast.

randeren. Om de routing veilig te hou-

Sinds een paar jaar is ze Vriend Van. Podi-

WAAROM VRIEND VAN WORDEN?

den zijn er een aparte in- en uitgang.

steun ik van harte. Zo ook het aanbod van

WELKE BESTEMMING ZIE JIJ
GRAAG BIJ DE VRIENDENDONATIES?

al die activiteiten. Die komen uit de men-

De St. Vrienden wil een bijdrage leveren

sen uit onze wijk en dat vind ik geweldig.”

aan de vernieuwbouw, maar waaraan?

Zij waardeert de laagdrempeligheid, de

Daniëlle ziet de vernieuwing van de keu-

ontmoetingen van jong tot oud en dat al-

ken als een mooi doel voor de Vrienden

lemaal fijn dichtbij.

Van.

“Podium Oost neemt initiatieven die zorgen voor sociale cohesie in de wijk, dat

Vriend Van Podium Oost Daniëlle van Es.

PODIUM OOST
WEER STEMLOCATIE

Ook Vriend Van worden? Ga naar podiumoostutrecht.nl
en geef je op. Voor 25,– per jaar ben je al Vriend Van.

Dit wordt duidelijk met borden aangegeven.

Woensdag 15, 16 en 17 maart
Tijd: 07.30 – 21.00 uur

De fietsenmaker
in uw buurt

Thuis in Utrecht – Oost
Voor waardevol en betaalbaar
schilderwerk. Zowel binnen- als
buitenwerk, groot en klein.
Altijd bereikbaar op 06-28842506
www.langemeijerschilderwerken.nl

www.tielemanfietsen.nl
VOEDINGSBEGELEIDING & COACHING
HERCULESPLEIN 351 UTRECHT

like ons op facebook
rijwielhandel tieleman en zoon
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ACTIVITEITEN PROGRAMMA MAART-MEI 2021
wijzigingen voorbehouden

Voor actuele informatie, check onze website.
Elke werkdag is er de open inloop van 9.00-

DONDERDAG

17.00 uur. Helaas is de weggeeftafel nog

10.00-12.30 Spaanse les (2 lessen)

steeds gesloten.

10.00-15.00 Senioreninloop
10.00-12.00 Schaken

MAANDAG

10.30-11.15 Fysio voor Senioren
12.00-13.00 Lunch

09.00-10.00 Oefentherapie Cesar
11.00-16.00 Klaverjassen

13.30-14.30 TaiChi

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
		

13.00-15.00 Computercafé

maand) OVB

15:00-17:00 Computercursus
15.30-19.30 Dansclub Oost
18.00-19.30 Samen Eten (2e donderdag
		

van de maand)OVB

19.30-20.45 Buikdansen

19.30-23.00 Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15 Swing In Utrecht

DINSDAG

20.00-21.00 Afrikaanse en Braziliaanse dans
21.00-22.00 Afro-Xplore class (om de week)

VRIJDAG

PROGRAMMERING

TEAM PROGRAMMERING     

KIJKT VOORUIT!
Het kersverse Team Programmering
popelt om weer culturele ontmoetingen te organiseren. Ideeën genoeg,
maar voorlopig kunnen er nog geen
activiteiten plaatsvinden in Podium
Oost. We gaan er nu van uit dat we in
september weer kunnen starten met
een mooi programma.

over bijzondere vondsten in onze buurt op

werken we samen met organisaties in de

ons verlanglijstje. Bijvoorbeeld over de

wijk, zoals het University College Utrecht,

vondsten in de Oudwijkerdwarsstraat bij

de Universiteit en de Hogeschool Utrecht.

Podium Oost voor de deur of de sporen

We gaan weer kijken of we samen met

van menselijke bewoning op de Uithof van

buitenlandse studenten culturele en

ver voor de jaartelling. Daar zijn vast boei-

culinaire ontmoetingen kunnen organi-

ende verhalen over te vertellen! Dit zijn

seren.

verhalen die direct betrekking hebben op

Nu de toekomst van bijeenkomsten

de buurt en prachtig passen in de pro-

onzeker is, kijken we met het team van

PLANNEN VOOR HET NIEUWE
SEIZOEN

grammering. Onze uitgangspunten zijn:

Podium Oost TV of onze activiteiten

diversiteit in aanbod, aansprekend en toe-

geschikt zijn voor livestreaming, zoals nu

Dit betekent niet dat het team stilzit. We

gankelijk voor alle bewoners in Oost en

al met de Wijkdebatten gebeurt.

gebruiken deze tijd om een plan te ma-

aansluitend bij de vraag van die bewoners.

09.30-11.30 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

ken voor seizoen 2021-2022 met een di-

Over dat laatste verderop in dit artikel een

VOOR ÉN DOOR DE BUURT

08.45-09.45 Mindful Yoga in de buurt

18.30-19.30 Mindful Yoga in de buurt

vers aanbod aan culturele ontmoetingen

oproep.

We hebben veel ideeën, maar nog meer

10.00-12.00 Computercursus

20.00-21.30 Nederlandse taalles met Hanneke

op de zondagmiddag, ongeveer eenmaal

10.30-12.00 Breiclub-Oost

20.00-21.30 Nederlandse taalles met Mike

per twee weken. Activiteiten die aanspre-

VERBINDING EN SAMENWERKING

koor, muziekgezelschap of theatergroep,

19.00-21.30 Wereldkeuken (3e vrijdag van

kend zijn voor alle bewoners van Oost:

Het programma van culturele ontmoetin-

een voorstel voor een culturele activiteit

de maand) OVB

dans, muziek, toneel, boekbesprekingen

gen is dé manier om de verbinding tussen

rond straatnamen: ‘Schilders in Oost’

en lezingen. En mogelijk een Open Podi-

Podium Oost en de wijk te leggen. Binnen

(Schildersbuurt), ‘Acteurs in Oost’ (Rijns-

um voor talenten in de wijk. Concreet ho-

de vereniging ‘Dwarsverband’ is de nieuwe

weerd), ‘Sterrenkunde in Oost’ (Sterren-

pen we in september weer een optreden

‘Werkgroep Cultuur’ voor ons van belang.

wijk)? Studenten van de Hogeschool voor

van het Folkloristisch Danstheater te pro-

Uitwisseling van ervaringen, het betrekken

de Kunsten en/of de Universiteit: is dit

grammeren. Zij verzorgden vaker met

van de buurt en ook het laten rouleren van

een mooie uitdaging?

veel succes een voorstelling in Podium

culturele activiteiten bij de verschillende

Oost. Onder de noemer ‘Wat Oost Weet’

buurthuizen en bewonersinitiatieven staan

staat een lezing van de stadsarcheoloog

op de agenda van deze werkgroep. Ook

19.30-22.00 Mindfulness Training
		

(Mindfulness Moves)

19.30-22.00 Tango Anna Rosa

19.55-20.55 Afrikaanse en Braziliaanse dans

ZATERDAG

WOENSDAG

14.00-16.00 Toneel voor Kids
09.15-10.15 Oefentherapie Cesar
09.30-12.30 Digi-inloop Wijkcoöperatie
		

Oost voor Elkaar

zondag

10.30-11.30 Oefentherapie Cesar

09.30-10.30 Vinyasa Yoga

10.00-11.00 Wandelen in Oost

17.00-19.00 Acoustic Roots ( 1 x per maand )

ideeën zijn welkom. Optreden met je

Mail ons! info@podiumoostutrecht.nl

09.30-13.00 Speel-o-theek
12.15-13.45 Vallen verleden tijd

SENIORENINLOOP

18.40-19.50 Lucky Yoga (Power Yoga)
20.00-21.00 Zumba

VRIENDEN VAN

VRIENDEN-VAN-EVENT

SENIORENINLOOP IN
AANGEPASTE VORM

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP MAART-MEI 2021
Programma onder voorbehoud

IEDERE DONDERDAG
VAN 10.00 TOT 15:00 UUR
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.

ACTIVITEITEN AFHANKELIJK VAN
CORONAMAATREGELEN

MAART
4 maart
13.00 - 15.00 Spelletjes met Frank Leenders.

11 maart
13.00 - 15.00 Zin in Utrecht

25 maart
13.00 - 15.00 Tekenen en schilderen met
Marie-José

APRIL

Vrienden Van is naar een veiligere tijd

van 09:00 tot 13:00 uur voor koffie en een

verschoven.

praatje. Dit wordt erg gewaardeerd door

Nog geen Vriend? Word Vriend en

de bezoekers. We zijn meestal met een

noteer zaterdag 19 juni in de agenda.

clubje van 12 tot 14 mensen en dat is erg
gezellig. Aanvullende activiteiten zoals
grijpelijke redenen helaas geen doorgang.
weer activiteiten aanbieden. Kijk voor het
programma van Senioreninloop in het

Ook Vriend Van worden?
Ga naar podiumoostutrecht.nl
en geef je op. Voor 25,– per jaar
ben je al Vriend Van.

12.00 - 13.00

Gezamenlijke lunch
Computer-inloop met

		

Josephine en Philip

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

CURSUS
VALLEN VERLEDEN TIJD

22 april
13.00 - 15.00 T
 ekenen en schilderen met
Marie-José

voor 55+ en ouder

Academie Instituut
13.00 - 15.00

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

Redactieadres:
PO-krant@podiumoostutrecht.nl

Hopelijk kunnen we vanaf 2 maart wel

overzicht hiernaast.

‘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.

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

gym, schaken en de lunch hebben om be-

Tijd: 09.00 – 13.00 uur

13.00 - 15.00 Zin in Utrecht

Fysio/gym (gratis) i.s.m.

Het volgende event, exclusief voor de

gaan. Op de donderdag zijn wij geopend

Elke donderdag

website: www.podiumoostutrecht.nl

10.30 - 11.30

maatregelen in aangepaste vorm door-

13.00 - 15.00 Spelletjes met Frank Leenders

8 april

Schaken met Frans

19 JUNI

1 april

Kijk voor de actuele informatie op onze

10.00 - 12.00

De Senioreninloop kan binnen de corona-

COLOFON

MEI

In 6 wekelijkse lessen van 1 uur leren
om vallen te voorkomen en hoe te
vallen als het toch mis gaat.

6 mei
13.00 - 15.00 Spelletjes met Frank Leenders

20 mei

Gegeven in Podium Oost door een
oefentherapeut Mensendieck en een
fysiotherapeut.

13.00 - 15.00 Zin in Utrecht

27 mei

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

13.00 - 15.00 T
 ekenen en schilderen met
Marie-José

www.podiumoostutrecht.nl

Uw vraag vormt ons uitgangs

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