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"He	he,	eindelijk	mijn	eigen	talkshow…	
nee,	alle	gekheid	op	een	stokje,	het	is	
natuurlijk	helemaal	geweldig	om	elke	
maand	een	programma	te	maken	over	
de	allerleukste	buurt	van	Utrecht.	Steeds	
is	het	weer	lastig	kiezen,	want	we	heb-
ben	hier	alles:	 sport,	 cultuur,	parken,		
natuur,	historie,	spectaculaire	vondsten	
bij	die	opgravingen	voor	de	deur	bij	Po-
dium	Oost...	En	zoveel	leuke	mensen	die	
zoveel	 interessants	 te	 vertellen	 heb-
ben!"	

HET	PODIUM	VOOR	MAATSCHAPPELIJKE	EN	CULTURELE	ACTIVITEITEN	IN	UTRECHT-OOST

PRESENTATOR	KARIN	VAN	DEN	BOOGAERT:
OOSTERLICHT GESLAAGD ALS JE TÓCH IETS NIEUWS HEBT GEZIEN.

Aan het woord is presentator Karin van den 
Boogaert, over de talkshow van Podium 
Oost TV, Oosterlicht. De derde aflevering 
is te zien vanaf 19 juni. Een nieuw pro-

gramma met de focus op Utrecht-Oost. 
Karin heeft veel ervaring op radio- en tv, 
bij de Wereldomroep, VARA , NOS, Om-
roep Gelderland en de NTR. "Nadat De 
Kennis van Nu (NTR) stopte ben ik mijn ei-
gen bedrijf begonnen, Science ON AIR. 
Daarmee helpen we wetenschappers in de 
media te komen, en media wetenschap-
pers te vinden voor de onderbouwing van 
hun items. Heel belangrijk, in deze tijd van 
fake news. En onderzoekers bloggen zelf 
op mijn website wetenschap.nu".

FLINKE	UITDAGING
Door haar werk met wetenschappers werd 
Karin gevraagd om WOW (Wat Oost Weet) 
te leiden in Podium Oost. Ze kende het 

omdat ze er met collega’s van de Concert-
zender ook het wereldmuziekprogramma 
Acoustic Roots opneemt. Daarin treden 
artiesten op en praten ze over hun muziek 
en drijfveren. "Via via kwam de vraag om 
Oosterlicht te presenteren. Het is een flin-
ke uitdaging om, zowel technisch als re-
dactioneel, uit het niets met een klein 
groepje mensen een tv-programma op te 
zetten. Heel belangrijk, zeker in coronatijd, 
omdat Podium Oost grotendeels dicht is.  
Zo kunnen we mensen toch op de hoogte 
houden van alles wat er in Oost speelt en 
bewoners laten vertellen over de dingen 
die ze doen, wat ze boeit en bezighoudt. 
Die dynamiek proberen we te vangen in 
het programma, met voor elk wat wils". 

ENTHOUSIASTE	REACTIES
Oosterlicht wordt gemaakt door een 
klein, ambitieus team dat de lat hoog legt. 
"Alles kan natuurlijk altijd beter, maar als 
ik zie wat er allemaal staat, na pas twee 
afleveringen. We hebben al een heleboel 
enthousiaste reacties gehad en ook al 
vaak gehoord dat mensen iets hebben 
gehoord en gezien wat ze nog niet wis-
ten. Wat mij betreft is Oosterlicht dus ge-
slaagd als je als buurtbewoner tóch iets 
nieuws hebt gezien. Daar doen we het 
voor!"

Vanaf zaterdag 19 juni
Bekijken: Podium Oost TV op
Youtube

PODIUM	OOST	TV

 
 

“Sinds	ik	retailer	af	ben	(2006)	heb	ik	mijn	handen	vrij	en	ben	ik	maatschappelijk	
betrokken	geraakt	bij	wat	gaande	is	in	Utrecht-Oost”.	Ik	ontmoet	Wim	Kok,	een	
betrokken	en	ondernemende	verteller	met	hart	voor	zijn	omgeving	en	de	mensen	
die	een	extra	handje	nodig	hebben.	“Een	rode	draad	in	mijn	leven	is	een	wij-gevoel	
creëren,	mensen	verbinden.	En	dat	doet	Podium	Oost	ook”.	

WAT BETEKENT PODIUM OOST VOOR	VRIEND VAN	
VRIENDEN	VAN	PODIUM	OOST

Als hobby-kok maakt hij tijdens de Wereld-
keuken graag kennis met de andere kant 
van smaken en culturele achtergronden. 
Podium Oost is voor hem een verzamelpunt 
waar je kennis kunt halen door gesprek, een 
cursus, bij het Wijkinformatiepunt of digi-
taal via ‘Podium Oost TV’ en ‘Oosterlicht’. 

WAAROM	VRIEND	VAN	WORDEN?
“Podium Oost is leuk én interessant om te 
zien wat iedereen zoal doet. Je kunt er ge-
nieten van kleine dingen die groot kun-
nen zijn”. Als Vrienden steunen we de mo-
gelijkheden van PO om het wij-gevoel in 

Oost te vergroten, om elkaar te ontmoe-
ten en van elkaar te leren.

WENSEN	VOOR	DE	TOEKOMST?
Wim ziet graag dat Podium Oost een mid-
delpunt van Oost wordt en dat alle buur-
ten vertegenwoordigd zijn. Dat kan door 
per wijk sleutelfiguren te betrekken, te 
achterhalen wat er speelt, wat er ontbreekt 
en daar de gemene deler uit oppakken. 

BESTEDING	VRIENDENDONATIES?
De St. Vrienden gaat bijdragen aan de 
vernieuwbouw, maar waaraan? Wim  denkt 

aan muurkunst, gemaakt door kunste-
naars uit Oost met als thema het ‘wij-ge-
voel’. En een dialoogtafel, bestaand uit 

losse tafeltjes met verschillende kleuren 
voor elke buurt een andere.

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

Hoe gaat de Maliebaan er uitzien? Karin 
praat met hoofdrolspelers over het 
nieuwste herinrichtingsplan. Samen 
schrijven aan een collectief wijkdag-
boek. Dat kan binnenkort op diverse 
plekken in de wijk. Kunstenares Brigida 
werkt aan de vormgeving en komt er 
in Oosterlicht over vertellen. Een unie-
ke hondenuitlaatplek in Rijnsweerd. 
Hoe het ook kan zonder overlast. En 
Arnoud Wolff bespreekt weer een bij-
zondere verborgen plek en Philip Sij-
brandij een muurischildering in de wijk.
Vanaf 19 juni weer te zien zijn op het 
YouTube-kanaal van Podium Oost TV. 

Meewerken aan Podium Oost TV. Je 
bent van harte welkom. We kunnen 
vooral hard versterking gebruiken van 
de redactie. Meld je aan via potv@po-
diumoostutrecht.nl.	Daar kan je ook 
terecht voor tips en nieuwtjes.

19 JUNI	-	TOEKOMST	 	
VAN	DE	MALIEBAAN

Vriend	Van	Podium	Oost	Wim	Kok

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 
VOEDINGSBEGELEIDING  & COACHING

HERCULESPLEIN 351 UTRECHT

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon
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‘Podium Oostkrant is een uitgave  
van Stichting Podium Oost en ver-
schijnt als los katern in de Oostkrant’. 
Stichting Podium Oost is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 58300899.
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2   PODIUM OOST 

ACTIVITEITEN	PROGRAMMA	MEI-JULI	2021
wijzigingen	voorbehouden

Bij	de	voorbereiding	van	het	programma	
waren	de	mogelijke	versoepelingen	van	de	
coronamaatregelen	nog	niet	duidelijk.	Kijk	
voor	actuele	informatie	op	onze	website,	
www.podiumoostutrecht.nl	of	neem	contact	
op	met	telefoon:	030-2581994

Helaas	is	er	geen	open	inloop	en	de	

weggeeftafel	is	nog	steeds	gesloten.

MAANDAG

09.00-10.00		 Oefentherapie Cesar

11.00-16.00		 Klaverjassen

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) OVB

19.30-23.00		 Bridgeclub Utrecht Oost

19.30-22.15		 Swing In Utrecht

DINSDAG

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  

  (Mindfulness 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

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

13.30-14.30		 TaiChi

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

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) OVB

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 )

 
   JUNI

Donderdag	10	juni	
13.00	-	15.00	  Zin in Utrecht – Zinvol leven

JULI

Donderdag	8	juli
13.00	-	15.00	  Zin in Utrecht - Luisteren

AUGUSTUS

Donderdag	18	augustus	
13.00	-	15.00	  Zin in Utrecht - Klimaattransitie

IEDERE	DONDERDAG
VAN	10.00	TOT	15:00	UUR	
Onbeperkt	koffie	en	thee	€	1,50

	

ACTIVITEITEN	AFHANKELIJK	VAN		
CORONAMAATREGELEN
Kijk	voor	de	actuele	informatie	op	onze	

website:	www.podiumoostutrecht.nl

Aanmelden	verplicht

Dit	kan	bij	info@podiumoostutrecht.nl,	030-	

2581994	of	bij	Andy	in	Podium	Oost.

ACTIVITEITEN	SENIOREN	INLOOP	MEI	-AUGUSTUS	2021	
Programma	onder	voorbehoud

www.podiumoostutrecht.nl

PODIUM	OOST	ONTMOET	OP	ZONDAG					
DE	PLANNEN	VAN	TEAM	PROGRAMMERING	VOOR	HET	SEIZOEN	2021-2022

PROGRAMMERING

Stel	je	voor:	na	de	zomer	weer	buurt-
genoten	ontmoeten	in	Podium	Oost	
en	 samen	 genieten	 van	 culturele		
activiteiten.	Iedere	tweede	zondag-
middag	van	de	maand,	dat	is	het	plan.

Team Programmering verheugt zich daar-
op, en is er klaar voor. De lockdown (ho-
pelijk voorbij als deze krant verschijnt) is 
een onzekere factor bij de uitvoering, 
maar we denken dat de kans groot is dat 
in september weer veel mogelijk is. In ver-
band met de komende verbouwing van 
Podium Oost gaan we op zoek naar alter-
natieve locaties zodat we toch ons pro-
gramma kunnen uitvoeren. Want we 
staan in de startblokken.
We streven naar een breed scala aan ac-
tiviteiten voor de bewoners van Utrecht-
Oost. Bij alle activiteiten zoals lezingen, 
muziek en dans, staat de ontmoeting met 
andere wijkbewoners voorop. Na de 
voorstellingen is er daarom altijd gele-
genheid tot napraten in de gezellige bar 
van Podium Oost. 

We hebben in ieder geval al de volgende 
prestentaties vastgelegd:
• Street Art: over muurschilderingen en 

graffiti, o.a. een lezing door kunsthisto-
ricus Krzysztof Dobrowolski-Onclin waar- 
door we met nog meer plezier naar de 
muurschilderingen in onze buurt gaan 
kijken.

• Archeologie in Oost: de geschiedenis 
van Utrecht letterlijk op de stoep. Stads-
archeoloog Herre Wynia en filmmaker 
Julian de Keijzer over de opgravingen 
van prehistorische vondsten in de Uithof 
en middeleeuwse resten in de Oud- 
wijkerdwarsstraat

• Twee Truus-en in de Prins Hendriklaan. 
Ze woonden naast elkaar: Truus Schrö-
der in het Rietveld-Schröderhuis en ver-
zetsheldin Truus van Lier. Jessica van 
Geel, historicus en schrijver, deed onder-
zoek naar het leven van deze bijzondere 
vrouwen en schreef er boeken over. Hun 
verhalen gaan ons inspireren.

• Muziek en projecties van schilderijen: 
een multimedia voorstelling door Hans 
en Irene Visser. Ze waren al eerder in 
Podium Oost, we zijn blij dat ze op-
nieuw een optreden voor ons gaan ver-
zorgen.  

• Fluitend de wereld rond: deze voorstel-
ling stond in maart 2020 in de planning. 
Nu nemen fluitiste Daniëlle Roelofsen 

en cembaliste Pit Hermans ons dan 
echt mee op een muzikale wereldreis.

• Folkloristisch Dansensemble Amers-
foort, een goede bekende in Podium 
Oost! We verheugen ons op een wer-
velend optreden.

Team programmering gaat de komende 
tijd op zoek naar nog meer mooie voor-
stellingen. In de volgende Podium Oost 
krant staat alles weer in de vertrouwde 
Uitknipper. 

 
 
 

 
 

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  

HELP	PODIUM	OOST	
HUN DROOM	TE BLIJVEN WAARMAKEN

VRIENDEN-VAN-EVENT	

19	JUNI
Met zomerse muzikale omlijsting. 
Gaat	't	door?	
Eind mei weten we meer.
Nog geen Vriend? Word Vriend en  
een uitnodiging voor zaterdag 19 juni 
volgt.

VRIENDEN	VAN

Ook	Vriend	Van	worden?	
Ga	naar	podiumoostutrecht.nl		
en	geef	je	op.	Voor	25,–	per	jaar	
ben	je	al	Vriend	Van. Begin 2017 vroeg Podium Oost me of  

ik hun ambassadeur wilde worden.  
Ik krijg vaker verzoeken voor mentale 
ondersteuning, dus daar moest ik even 
over nadenken. Podium Oost was, nadat 
de gemeente de stekker er had uitge-
trokken, dankzij de inzet van wijkbewo-
ners in een paar jaar uitgegroeid tot  
dè ontmoetingsplek van Utrecht Oost, 
mijn wijk. Waar sociale en nieuwe cul-
turele activiteiten veel wijkbewoners 
samenbrengen. Meer dan 75 vrijwilli-
gers zetten er hun schouders onder. Een 
moreel steuntje in de rug van mijn kant 
konden ze dus wel gebruiken. Zo werd 
ik ambassadeur. 

Nu de Corona-pandemie fysieke ont-
moetingen onmogelijk maakt, onder-
houdt Podium Oost TV de band tussen 
de wijkbewoners. Via YouTube uitgezon-
den wijkdebatten krijgen bewoners de 
kans hun mening te geven over belang-
rijke ontwikkelingen en de talkshow Oos-
terlicht praat wijkbewoners bij over wat 
er leeft. Kortom, Podium Oost blijft, ook 
in zware tijden, werken aan een prettig 
en sociaal leefklimaat in de wijk.
Door al die mooie ontwikkelingen groeit 
Podium Oost wel uit zijn jasje. De ge-
meente begrijpt dat een grote renovatie 
nodig is. Om de toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren, maar ook om aan 
de groeiende vraag naar ruimte voor wij-
kactiviteiten te kunnen voldoen. Daar-
voor trekt de gemeente veel geld uit. 
Maar nog lang niet genoeg om in het 
vernieuwde pand ook te kunnen leven. 
Nieuwe keuken, nieuwe vloerbedekking, 
nieuwe inrichting, nieuwe verlichting. 
Het kost veel geld dat Podium Oost zelf 
bij elkaar zal moeten sprokkelen.

Daarom beveel ik iedereen die daartoe 
in staat is van harte aan Podium Oost hun 
droom, met financiële steun, mogelijk te 
blijven maken.
 
Claudia de Breij

 


