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GEMEENTE VERREKENT ZICH, BESTUUR IS VERBIJSTERD  

VERBOUWING	PODIUM	OOST	UITGESTELD
Het	was	de	planning	om	de	verbouwing	
van	Podium	Oost	op	1	augustus	te	starten.	
Maar	vlak	voor	de	vakantie	heeft	de	ge-
meente	laten	weten	dat	de	financiering	
van	het	project	toch	niet	rond	is,	omdat	
ze	zich	heeft	‘verrekend’.	 	Het	bestuur	
van	Podium	Oost	heeft	met	verbijstering,	
onbegrip	 en	 boosheid	 gereageerd	 op	
deze	ontwikkeling.

SCHADE	BEPERKEN
De gemeente erkent dat zij de situatie te 
laat heeft gesignaleerd en betreurt de  
onverkwikkelijke situatie die is ontstaan. 
In een gesprek met het bestuur heeft  
de gemeente aangegeven haar uiterste 
best te doen om het proces weer vlot  
te trekken en de ontstane schade voor  

Podium Oost zoveel mogelijk te beperken. 
Onvermijdelijk loopt de verbouwing ern-
stige vertraging op. Naar verwachting kan 
nu niet eerder dan volgende zomer wor-
den verbouwd. Het bestuur van Podium 
Oost houdt onverminderd vast aan de  
eerder met de gemeente gemaakte af- 
spraken over de realisering van het huidi-
ge plan.
                                                         
ONDERDELEN	EERDER	AANPAKKEN
Inmiddels heeft de gemeente een nieuwe 
projectleider aangesteld. Met hem zijn  
eerste gesprekken gevoerd om het proces 
opnieuw te starten. Hij onderzoekt de  
komende weken hoe de gemeente dit  
project financieel alsnog haalbaar kan ma-
ken en wat dat betekent voor de vervolg-
stappen. Ondertussen bekijken we of we 

onderdelen van de verbouwing eerder 
kunnen aanpakken. De vertraging levert 
Podium Oost nu al grote financiële schade 
op. Die nemen we mee in onze gesprekken 
met de gemeente.

ANDERE	GEVOLGEN
Het uitstel van de verbouwing heeft ook 
tot gevolg dat het culturele programma 
van Podium Oost dit jaar toch weer vorm 
krijgt. Het programmeringsteam werkt 
hard aan nieuwe activiteiten. Zie daarover 
meer in deze krant.

RUIMTES	BESCHIKBAAR
Door het uitstel van de verbouwing zijn er 
nu extra huurmogelijkheden. Meer weten?  
Neem contact op met onze beheerder 
Andy Wernsen, tel: 030 2581994. 

 
 

Dé	aftrap	voor	het	nieuwe	seizoen	vol	culturele	activiteiten	op	de	zondagmiddag	
in	Podium	Oost.	Op	zondag	12	september	zetten	drie	verschillende	optredens	de	
toon	voor	een	afwisselend	programma.	Maak	kennis	met	enkele	podia	die	we	
het	komend	seizoen	presenteren:	Muziekpodium,	Wereldpodium,	Kennispodium	
en	Vertelpodium.

DE VOORPROEF
CULTUUR

	
Ineke de Jongh is een inspirerende ver-
teller. Zij stelt ons op speciale wijze voor 
aan de verschillende artiesten die een 
voorproefje geven van het programma 

van seizoen 2021-2022. We beginnen én 
eindigen met Flamenco (Wereldpodium) 
door het duo Celia Barradas en Martin 
van Mourik. Stadsarcheoloog Herre  
Wynia neemt ons mee naar de archeolo-
gische vondsten in Oost (Kennispodium). 
Yolan de Cornielje zingt de slotscene uit 
de opera Carmen (Muziekpodium). 

Na een korte zomeronderbreking pakt 
Podium Oost TV de draad weer op. De 
talkshow Oosterlicht is weer te zien in 
de laatste week van september. Oos-
terlicht is een actualiteitenrubriek, dus 
alle onderwerpen zijn nog niet bekend. 
Wel zal er aandacht zijn voor de veilig-
heid in de wijk. Presentator Karin van 
den Boogaert gaat daarover onder an-
dere in gesprek met de wijkagent, en 
de veiligheidscoördinator van de ge-
meente voor Utrecht Oost.

WIJKDEBAT	OVER	‘ONTMOETEN’
Op 3 oktober is een wijkdebat over 
‘ontmoeten in Oost’ live te volgen. Niet 
alleen kan je meepraten vanuit de huis-
kamer, maar dan waarschijnlijk ook 
weer in de grote zaal van Podium Oost. 
Het debat is een initiatief van Platform 

Oost, waarin een aantal vrijwilligersor-
ganisaties in de wijk hun krachten 
bundelen. Meer daarover in de krant 
van wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

EIGEN	YOUTUBEKANAAL
Podium Oost TV heeft een eigen You-
Tubekanaal waarop je je kunt abonne-
ren. Handig, want daarop zijn alle  
edities van Oosterlicht terug te zien. 
En daar is ook een groeiend aantal  
activiteiten die in Podium Oost wor-
den opgenomen, te bekijken. Het ka-
naal is te vinden op de homepage van 
Podium Oost.

PODIUM	OOST	TV	

VOEDINGSBEGELEIDING  & COACHING

	ACTIVITEITEN
	

SENIORENINLOOP

VRIENDEN	VAN

PODIUM OOST TV GAAT DOOR KUNST EN CULTUUR 

VOOR EN UIT DE WIJK

PODIUM	OM	DE	HOEK
Podium Oost participeert in het project 
Podium om de hoek, een initiatief van 
Dwarsverband en ZIMIHC. Podium om 
de hoek heeft als doel cultuur naar de 
mensen te brengen. In de wijk- en buurt-
huizen kunnen wijkbewoners laagdrem-
pelig kennis maken met uiteenlopende 
vormen van kunst en cultuur. En het 
biedt een podium aan artiesten en kun-
stenaars uit de buurt. Op 19 september 
is de première van het Utrechts Requiem 
bij ons te zien in het kader van Podium 
om de hoek. Lees hier meer over op  
pag. 2. De vereniging Dwarsverband is 
een  bundeling van Utrechtse bewoners- 
initiatieven in zelfbeheer, zoals Podium 
Oost. ZIMIHC is een organisatie die ie-
dereen die kunst maakt, programmeert 
of wil bekijken een podium wil bieden.

Zondag 12 september
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 7,50
reserveren: via info@podiumoost 
utrecht.nl , o.v.v. de datum en aantal 
personen



WERELDPODIUM 
REMBRANDT	EN	DE	GOUDEN	EEUW
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In het kader van de culinaire vrijdag staat 
er elke derde vrijdag van de maand een 
land centraal in de Wereldkeuken. Door de 
coronamaatregelen was het niet mogelijk 
om de maandelijkse Wereldkeuken te or-
ganiseren, maar gelukkig gaan we dit na-
jaar weer van start. Op vrijdag 19 novem-
ber bieden we de Syrische keuken aan. 
Tijdens en na het diner vertelt de kok de 
cultuur, de politiek, de muziek van het land.

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

We zijn op zoek naar mensen die het team 
van de Wereldkeuken komen versterken. 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op 
via: info@podiumoostutrecht.nl 

Vrijdag 19 november
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00  met U pas € 9,00
reserveren: info@podiumoostutrecht.nl, 
o.v.v. datum en aantal personen

KENNISPODIUM 
ARCHEOLOGIE	IN	OOST  

Een fascinerende multimedia theater-
show: dat is wat we kunnen verwachten 
van deze musici. Ze nemen ons mee naar 
de Gouden Eeuw, het tijdperk waarin de 
Nederlandse cultuur, wetenschap, han-

CULTUUR

CULTUUR CULTUUR

CULINAIR

WERELDKEUKEN	
SYRISCH

KUNSTPODIUM STREETART

Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-On-
clin is een boeiende docent en verteller. 
Hij zal onze kennis over Streetart en graf-
fiti verrijken, en de aandacht vestigen op 
wat er zoal te zien is in onze buurt. De 
Strakke Hand is een kunstenaarscollectief 
dat verantwoordelijk is voor de muurschil-
deringen in de Schildersbuurt en voor de 
muurformules. Dit is vaak het resultaat van 
een samenwerking met betrokken partij-
en,  zoals buurtbewoners, of de universi-
teit. Michiel Meulemans zal vertellen over 
hun werkwijze. Buurtbewoner Joost van 

CULTUUR CULTUUR

kunnen meer mensen genieten van dit 
mooie programma.

Zondag 7 november
Tijd: 14.00 – 15.15 uur
  15.30 – 16.45 uur
Toegang: € 10,00 (kinderen tot 12 jaar
gratis)
reserveren: info@podiumoostutrecht.nl, 
o.v.v. datum en aantal personen

WERELDPODIUM 
FOLKLOR	DANSENSEMBLE	
AMERSFOORT

Waert presenteert zijn boek ‘MuurKunst in 
Utrecht’ over muurschilderingen, gevel-
stenen, gedichten, tegeltableaus etc. in 
Utrecht. Dat boek ligt deze middag ter  
inzage en is te koop voor € 20,00 (alleen  
contante betaling).

Zondag 14 november
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 10,00
reserveren: info@podiumoostutrecht.nl, 
o.v.v. datum en aantal personen

Oude	 bekenden	 voor	 Podium	Oost:		
het	Folklor	Dansensemble	Amersfoort.	
Zij	 komen	 op	 zondag	 7	 november		
met	een	speciaal	en	wervelend	pro-
gramma	met	dansen	uit	verschillende	
landen,	in	prachtige	traditionele	kos-
tuums.	

Het programma duurt 75 minuten en 
wordt tweemaal gespeeld. Op die manier 

 
 
 

 
 

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  

Senioreninloop

Iedere donderdag van 
10.00 – 15.00 uur 

Onbeperkt koffie en thee € 1,50
Lunch € 2,00 
Opgeven voor de lunch voor 10.30 uur 

info@podiumoostutrecht.nl
Tel: 030-2581994
www.podiumoostutrecht.nl

info@podiumoostutrecht.nl
Tel: 030-2581994
Of loop even binnen 
Oudwijkerdwarsstraat 148

Kom jij de 
brigade van de 
Wereldkeuken 
versterken?

 
 
 

WINTERMARKT
DE LEUKSTE , ZELFGEMAAKTE 

INDOOR MARKT VAN OOST

 

12 TOT 5 UUR

 

OUDWI JKERDWARSSTRAAT 148

 

WWW. PODI UMOOSTUTRECHT. NL

zaterdag 27 nove ber 2021

 

De geschiedenis van Utrecht ligt letterlijk  
op de stoep. Prehistorische opgravingen 
en vondsten in de Uithof en middeleeuw-
se resten bij Podium Oost voor de deur in 
de Oudwijkerdwarsstraat.  Stadsarcheo-
loog Herre Wynia en film-maker Julian de 
Keijzer komen op zondag 12 december 
naar Podium Oost om te vertellen over de 

archeologie in Utrecht-Oost en de bijzon-
dere vondsten uit de geschiedenis.  

Zondag 12 december
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00
reserveren: info@podiumoostutrecht.nl, 
o.v.v. datum en aantal personen

In	Utrecht	Oost	verschijnen	steeds	meer	muurschilderingen,	en	daarnaast	
is	er	ook	graffiti	te	zien.	Wat	is	het	verschil	tussen	Streetart	en	graffiti?	En	
wat	kun	je	doen	als	buurt	of	straat	als	je	een	lege	muur	hebt	waar	je	een	
muurschildering	zou	willen?	Krzysztof	Dobrowolski-Onclin	geeft	op	zon-
dagmiddag	14	november	antwoord	op	deze	vragen.

PREMIÈRE UTRECHTS	
REQUIEM,	DEEL 3
Het Utrechts Requiem komt weer naar Po-
dium Oost. Op zondag 19 september staat 
de première  van deel 3 van de levensver-
halen van zes mensen uit Utrecht en om-
streken op het programma. Het zijn verha-
len waarin miskenning en uitsluiting en 
soms geweld of misbruik een rol spelen. 
Kenmerkend voor de hoofdpersonen is 
hun veerkracht en de wil om een nieuw 
leven op te bouwen. De verhalen zijn op 
muziek gezet door hedendaagse compo-
nisten als Gábor Tarján, Peter Vigh, Joost 
Kleppe en Monique Krüs. Zo ontstaat een 

unieke vertelling over hoop en angst, 
schuld en bevrijding.

Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 10,00
Vrienden Van gratis toegang
reserveren: info@podiumoostutrecht.nl, 
o.v.v. datum en aantal personen

del, wereldmacht en politieke invloed op 
hun hoogtepunt waren. Ze vertellen het 
levensverhaal van Rembrandt, begeleid 
door eigen muziek en met schitterende 
projecties van Rembrandts schilderijen. 

Zondag 10 oktober
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 12,50 – eerder bestelde 
tickets zijn geldig
reserveren: info@podiumoostutrecht.
nl, o.v.v. datum en aantal personen

Tweemaal	hebben	we	deze	voorstelling	moeten	annuleren:	door	ziekte	en	door	
Corona.	Alles	wijst	er	op	dat	op	zondag	10	oktober		Hans	Visser	en	Irena	Filippova	
nu	echt	naar	Podium	Oost		komen	voor	hun	muzikale	ode	aan	de	Gouden	Eeuw.	
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UITKNIPPER 
weekendactiviteiten

 

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Zondag	5	september
Tijd: 16.00 uur

Zondag	12	september
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 7,50

Zondag	19	september
Tijd: 16.00 uur
Toegang: € 10,00
Vrienden Van gratis toegang

Zondag	3	oktober 
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Zondag	10	oktober
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 12,50 
eerder bestelde tickets zijn geldig

Zondag	13	oktober
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 7,50

Zondag	31	oktober
Tijd: 16.00 uur

Zondag	7	november
Tijd: 14.00 – 15.15 uur
         15.30 – 16.45 uur
Toegang: € 10,00 (kinderen tot  
12 jaar gratis)

Zondag	14	november
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Toegang: € 10,00

Vrijdag	19	november
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00  met U pas € 9,00

Zaterdag	27	november
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis

Zondag	12	december
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,00

Expositie	Marike	Stokker
Feest	van	herkenning

De	Voorproef

Première	Utrechts	Requiem

Wijkdebat	‘Ontmoeten	in	Oost’
i.s.m.	Oost	voor	Elkaar

Rembrandt	en	de	Gouden	Eeuw

Acoustic	Roots	van	Concertzender

Expositie	Frans	de	Jonge
Nachtfotografie

Folklor	Dansensemble	Amersfoort	

StreetArt

Syrische	keuken
Wereldkeuken

Wintermarkt

	
Archeologie	in	Oost
De	geschiedenis	ligt	op	de	stoep

Programma onder voorbehoud. 
Vooraf reserveren voor alle activiteiten noodzakelijk via info@podiumoostutrecht.nl, 
o.v.v. datum en aantal personen. 

FEEST VAN HERKENNING 

VAN	MARIKE	STOKKER
 
Marike Stokker exposeert haar schilderij-
en vanaf 4 september in Podium Oost. 
Haar werk zal voor veel Utrechters een 
feest van herkenning zijn. Sinds voorjaar 
2010 werkt ze En Plein Air, schilderend 
naar aanschouwing, meestal in en om 

EXPOSITIES

VOORZICHTIG WEER DE VOETJES VAN DE 
VLOER OP TWEEDE	VRIENDEN	VAN	EVENT

VRIENDEN	VAN

VRIEND	VAN	PODIUM	OOST

Op	19	juni	jl.	werd	het	tweede	event	voor	de	Vrienden	Van	georganiseerd.	Het	vorige	event	was	een	fraai	piano-
concert	met	een	muzikale	reis	rond	de	wereld,	maar	op	19	juni	werd	er	meer	naar	de	swing	gezocht	met	de		
vintage	latin	jazz	band	Brisa.	

Corona beperkte ons nog zodat er weer 
een middag- en avondvoorstelling op ge-
paste afstand was, maar de muziek zorg-
de er voor dat er toch voorzichtig ge-
danst werd. Het aantal Vrienden Van 
Podium Oost groeit nog steeds, ondanks 
dat we enige tijd dicht waren. Dat komt 
ook doordat we goed contact met de be-
zoekers hielden door juist in deze lastige 
tijden het sociaal netwerk te omarmen. 

JA, IK WORD  VRIEND VAN
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 Vrienden Van ondersteunen de acti-
viteiten van Podium Oost in de wijk en 
blijken juist nu zeer loyaal. Uit dank orga-
niseert het bestuur van de Vrienden Van 
daarom geregeld activiteiten voor de 
Vrienden Van. 

VOOR	DE	AGENDA
Op 19 september a.s. hebben de Vrien-
den gratis entree bij de première van het 

Utregts Requiem, zie elders op deze pa-
gina. Voor eind januari 2022 is het vol-
gende Vriendenevent in voorbereiding. 
We hopen dan iedereen zonder beper-
kende maatregelen vrij te kunnen ont-
moeten. 

NOG	GEEN	VRIEND	VAN	PODIUM	OOST?	
Aanmelden via de website of persoonlijk 
aan de bar in Podium Oost. 

WAT BETEKENT PODIUM OOST VOOR 
'VRIEND	VAN'	NATHALIE	SCHUTJENS	
Een belangrijke rode draad in het gesprek 
met Nathalie is de waarde en het plezier 
van aandacht hebben voor elkaar. Ze ge-
niet van meedoen aan plaatselijke activi-
teiten, van met elkaar in contact komen. 
Ze wil niet alleen toeschouwer maar ook 
deelnemer zijn én waardering laten zien 
voor wat met elkaar wordt opgebouwd.

WAAROM	VRIEND	VAN	WORDEN?
‘Podium Oost vergoot je wereld een beet-
je. Als ik er ben vind ik ‘t heel fijn, omdat ik 
er dingen vind die voor mij zo belangrijk 
zijn. Ik ontmoet er verschillende mensen 
bij een debat of voorstelling, die wonen 
allemaal hier in de wijk. Ik kom in Podium 
Oost met hen in contact dat vind ik mooi 
en waardevol, dat heb ik nodig’. Ze denkt 

dat het wijkcentrum in die zin voor veel 
mensen een belangrijke functie vervult en 
vindt dat we dát moeten supporten. 

WENSEN	VOOR	DE	TOEKOMST?
Ze hoopt dat Podium Oost kan verbouwen 
en zich daarna kan door-ontwikkelen als 
een echt wijkcentrum. Zodanig dat het kan 
bijdragen aan het leven in Utrecht-Oost 
met warmte en zachtheid. Dat het een he-
dendaagse plek wordt waar we elkaar zien, 
waar we onze verhalen kunnen delen, 
waar we samen kunnen genieten, waar we 
aangesloten zijn bij elkaar.

BESTEDING	VRIENDENDONATIES
De St. Vrienden gaat bijdragen aan de ver-
nieuwbouw, maar waaraan? Nathalie wil 

graag bijdragen aan iets wat ten goede 
komt aan een warme, gezellige sfeer en 
dat begint met lekkere koffie die met aan-
dacht is gemaakt. Een bijpassende koffie-
machine staat hoog op het wensenlijstje.

Utrecht en in de buurt van de forten, in 
Friesland, maar ook in Amerika (Connecti-
cut, Vermont, Delaware) op bezoek bij haar 
zoon. In 2016 begon Marike met Urban 

NACHTFOTOGRAFIE

VAN	FRANS	DE	JONGE
 
Van 31 oktober tot eind december ex-
poseert de Utrechtse fotograaf Frans de 
Jonge. De Jonge heeft zich gespeciali-
seerd in nachtfotografie. Hij fotogra-
feert Utrecht in de verstilde nachtelijke 
uren, ‘dan is Utrecht op zijn mooist’ zegt 
hij. Frans de Jonge, geboren in 1961 in 

De Krim (Overijssel), woont sinds 1980 in 
Utrecht. In dat jaar begint hij aan de stu-
die journalistiek die hij in 1984 succesvol 

afrondt. Het spel tussen licht en donker 
komt het beste tot zijn recht in zwart/
wit foto’s, vindt hij. En bovendien kan 
hij zijn (analoge) zwart/wit foto’s zelf af-
drukken en daarmee naar zijn hand zet-
ten. Met kleurenfoto’s kan dat niet. In 
Podium Oost laat hij foto's van Utrecht 
bij nacht zien.

Zondag 31 oktober
Tijd: 16.00 uur

Sketching: show the world, one drawing 
at a time. Urban Sketching is een wereld-
wijde non-profit organisatie die schetsers 
over de hele wereld met elkaar verbindt.
In Podium Oost exposeert Marike een 
kleine selectie van werk dat recent ge-
maakt is op locatie in Utrecht en met 
name in Utrecht-Oost.

Zondag 5 september
Tijd: 16.00 uur
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ACTIVITEITEN	PROGRAMMA	SEPTEMBER-DECEMBER	2021
(wijzigingen voorbehouden)
DOOR EVENTUELE CORONA-MAATREGELEN KAN HET PROGRAMMA AFWIJKEN.
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR HET ACTUELE PROGRAMMA OF NEEM CONTACT OP MET 
ONS OP VIA TELEFOONNUMMER 030-2581994.

DAGELIJKS
Elke	werkdag	is	er	de	open	inloop	van		
9.00-17.00	uur.
Wegens	de	1,5	meter	maatregel	is	de	
weggeeftafel	nog	gesloten.	

MAANDAG

11.00-16.00		 Klaverjassen

14.30-16.30			 Aquarelleren voor volwassenen

14.30-16.30		 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

14:00-15:00		 Fit met Ret

09.00-13.00		 Utrecht Dance Center Kids

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

09.00-13.00		 Senioreninloop

09.30-11.30		 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

18.30-19.30		 Mindful Yoga in de buurt

20.00-21.30		 Nederlandse taalles met Mike

19.55-20.55		 Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG

09.15-10.15		 Oefentherapie Cesar

10.30-11.30		 Oefentherapie Cesar

09.30-12.30		  Digi-inloop Wijkcoöperatie Oost 

voor Elkaar

10.00-11.00		 Wandelen in Oost

09.30-13.00		 Speel-o-theek

12.15-13.45		 Vallen verleden tijd

19.30-20.30	 Nederlandse taalles met Hanneke

20.00-21.00		 Zumba

DONDERDAG

09.00-10.15		 Mindfull yoga in de buurt

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		 Tai Chi met Olga (start  

  9 september)

15.30-19.30		 Utrecht Dance Center Kids

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

09.00-10.00		 Mindful Yoga in de buurt 

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

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

 
   30	september

13.00	-	15.00	 Tekenen en schilderen met  
  Marie-José

OKTOBER

7	oktober
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders
14	oktober
13.00	-	15.00		 Zin in Utrecht: Afscheid
28	oktober
13.00	-	15.00		 Tekenen en schilderen met  

Marie-José

NOVEMBER		

4	november
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders
11	november
13.00	-	15.00		 Zin  in Utrecht: Geheimen
25	november
13.00	-	15.00		 Tekenen en schilderen met  

Marie-José 

DECEMBER		

2	december
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders
8	december
13.00	-	15.00		 Zin  in Utrecht: Vertrouwen
16	december
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

Iedere	dinsdag	van	10.00	-	13.00	uur	
koffiedrinken

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.

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.

SEPTEMBER

2	september
13.00	-	15.00	  Spelletjes met Frank Leenders.
16	september
13.00	-	15.00	  Zin in Utrecht: Zorgeloosheid

Kijk voor de actuele informatie op onze website: www.podiumoostutrecht.nl 

COLOFON
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MARKT

Op zaterdag 27 november organiseert  
Podium Oost weer de jaarlijkse winter-
markt vol gezelligheid! Alle producten zijn 
gemaakt door hobbyisten en professio-
nals en zijn uniek. Dus voor een leuk ca-
deautje of het opdoen van inspiratie is de 
wintermarkt de juiste plek. Kom gezellig 
rondsnuffelen of genieten van hapjes en 
drankjes. Wil je ook op de markt staan met 
jouw zelfgemaakte creaties huur dan een 
kraam? Binnen of buiten, groot of klein, 
voor de prijs van € 25,00 hoef je het niet 
te laten. Meer informatie of aanmelden 
kan door een mail te sturen naar info@
podiumoostutrecht.nl. De aanmelding 
sluit op 12 oktober.

Zaterdag	27	november
Tijd:	12.00	–	17.00	uur
Toegang:	Gratis

WINTERMARKT		
2021

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

CULTUUR

Het Golden Oldies Duo neemt de luiste-
raar met hun "Reisje door de tijd" mee op 
een muzikale reis die begint in de jaren 
30 en eindigt in het heden. Uiteraard zijn 

de liedjes allemaal afgestemd op het  
publiek. Hits van Vera Lynn, de Andrews 
Sisters, Doris Day, Elvis Presley en de Beat-
les komen voorbij, maar ook recentere 
hits van bijvoorbeeld Wim Sonneveld, 
Willy Alberti, de Zangeres Zonder Naam, 
Conny Vandenbos, Frans Bauer en zelfs 
Caro Emerald. Een zeer compleet pro-
gramma vol herkenning en herinnering.
Aanmelden verplicht via email: 
info@podiumoosturecht.nl of telefonisch 
030-2581994

Woensdag	20	oktober
Tijd:	13:30	tot	15:30
Toegang:	Gratis	

GOLDEN	OLDIES	DUO 

WISSELEND	PROGRAMMA

Op donderdag 9 september starten we 
weer met ‘Samen eten’. Elke tweede don-
derdag en elke vierde maandag van de 
maand kookt een keukenbrigade een 
drie-gangen menu voor iedereen die ge-
zellig wil aanschuiven. Op maandag  ver-
zorgen Frans, Lies, Jan en Yvon de maaltijd 
en op donderdag doen Ellie, Gezine, Dori-
ne en Ria dat. 
Vooraf aanmelden is nodig. Dat kan via 
030 2581994, info@podiumoostutrecht.nl 
tot 12 uur ’s middags op de dag zelf. Eet u 
vegetarisch, geef dit dan op bij uw aan-
melding.

SPEEL-O-THEEK

Wat	zijn	de	kosten?
Voor de Speel-O-Theek hanteren wij één 
abonnement. Voor € 25,00 per kalenderjaar 
kunnen maximaal 5 stuks speelgoed wor-
den geleend, Tot 6 weken mogen de kin-
deren er thuis mee spelen en daarna kan 

SPEEL-O-THEEK	
VOOR KINDEREN VAN 0 T/M 4 JAAR

SAMEN	ETEN	GAAT WEER VAN START

BELEEF	SAMEN	MET	JE	(KLEIN)KIND	
HET PLEZIER VAN MUZIEK!

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

SENIOREN

GRATIS	FYSIO-GYM	
VOOR SENIOREN
Vanaf donderdag 2 september start het 
Academie Instituut weer met gratis training 
voor senioren. In een groep wordt een uur 
lang gewerkt aan conditie-, kracht- en lenig-
heid. De ervaring is dat de deelnemers en-
thousiast en fanatiek zijn en ze zeggen dat 
ze de trainingen fijn vinden zeker omdat er 
zoveel verschillende oefeningen worden 
aangeboden. Het is een laagdrempelige 
activiteit en iedereen ongeacht leeftijd en 
lichamelijke gestel kan meedoen. 

Elke	donderdag	
Tijd:	10.30	–	11.30	uur
Toegang:	Gratis

Muziek op Schoot is speciaal voor kinderen 
van 1 tot 4 jaar, samen met hun (groot)
ouders. In deze cursus van 11 lessen vor-
men liedjes en spreekteksten het uit-
gangspunt voor allerlei activiteiten die in 
de belevingswereld van het kind passen. 
We gebruiken instrumenten en materialen 
die geschikt zijn voor de leeftijd van het 
kind. De liedjes zijn niet alleen leuk voor in 
de les, maar komen ook op allerlei mo-
menten van de dag thuis van pas.

Spelenderwijs werken we aan gevoel voor 
muziek, expressie en bewegen. Samen 
met je kind zingen, spelen en dansen, is 
niet alleen heel erg leuk, maar het bevor-
dert ook allerlei ontwikkelingsgebieden 
van je kind, zoals de taal- en de motorische 
ontwikkeling

Elke	woensdag
Tijden:	09.30	–	10.15	uur	groep	1-jarigen
10.30	–	11.15	uur	groep	2&3	jarigen

MUZIEK	OP	SCHOOT

Tussen 17.00 en 17.30 uur is de inloop. Op 
maandag gaan we rond 17.30 uur aan tafel 
en op donderdag om 18.00 uur.

2e	donderdag	en	4e	maandag	van	de	
maand
Tijd	inloop:	17.00	uur	(donderdag)	en	
17.30	uur	(maandag)
Kosten	:	€	6,00	met	U-pas	€	3,50

	SAMEN	ETEN

het eventueel eenmalig met 3 weken wor-
den verlengd. Later in het jaar lid worden 
kan ook, wij passen dan het abonnements-
geld aan. Neem bij het inschrijven je legiti-
matiebewijs mee.

Elke	woensdag	
Tijd:	09:30	-13:00
Kosten:	€	25,00	per	jaar


