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ONTMOETING

ODENSEHUIS ANDANTE VIERT 5+1 JUBILEUM
Een kunstroute door de wijk met eigen werk van de bezoekers van het Odensehuis.
Een ontmoeting met de bezoekers zelf, waar je alles mag vragen wat je nooit eerder
durfde te vragen? Een workshop portret-tekenen van elkaar? Of samen een middag
lijndansen? Het is slechts een greep uit een groot aantal festiviteiten die Odensehuis Andante vanaf half maart tot eind juni organiseert met als thema ‘Ontmoeting’.

Odensehuis Andante viert haar 5+1-jarig

zij ook laten zien wat nodig is voor een

jubileum. Odensehuis Andante is een in-

dementievriendelijke omgeving.

loophuis en ontmoetingsplek voor iedereen met (beginnende) dementie en hun

DEUREN EN RAMEN OPEN

naasten, sinds 2016 gevestigd in Podium

Wat de afgelopen twee jaar niet kon, doet

Oost, op de eerste verdieping. Odense-

het Odensehuis nu. De ramen en deuren

huis Andante geeft een belangrijke invul-

gaan wijd open. Het is weer mogelijk om

ling aan de sociale rol van Podium Oost.

elkaar te ontmoeten, rekening houdend

Foto: Michael Kooren

met een nog steeds onvoorspelbaar virus.

CONTACT MET DE BUURT.

De verschillende festiviteiten zijn soms in

Het Odensehuis viert haar jubileumfeest

klein verband, waar tijd en ruimte is om

een jaar na het officiële 5-jarig jubileum.

elkaar echt te zien en te horen, maar er zijn

Tijdens de pandemie was dat immers niet

ook grotere bijeenkomsten, zowel binnen

mogelijk. Wel was het Odensehuis bijna

als buiten, afhankelijk van het weer. Soms

altijd open als ontmoetingsplek. Maar het

in de eigen ruimtes op de 1ste verdieping,

is méér dan dat. Ook contact met de om-

soms in ruimtes van Podium Oost.

geving en de buurt is een doel van het

Iedereen uit de buurt en daarbuiten is

JUBILEUMPROGRAMMA

te voren aan te melden, wegens beperkte

Odensehuis. Want mensen met beginnen-

welkom: jong en oud, professionals en

Kijk op de website van Odensehuis Andan-

plaatsen. Vergeet dat vooral niet te doen,

de dementie maken ook onderdeel uit

andere geïnteresseerden. De deuren staan

te voor het hele jubileumprogramma. Voor

want vol is vol.

van de samenleving. En daarmee kunnen

wijd open.

sommige onderdelen is het nodig je van

Aanmelden: inloophuisandante.nl

CORONA

WEER HELEMAAL
OPEN!
Na twee jaar leven met allerlei beperkingen, mag sinds vrijdag 25 februari
Podium Oost weer helemaal open.
Het dragen van een mondkapje en
het houden van 1,5 meter afstand zijn
ook niet meer verplicht, maar het mag
natuurlijk wel. Het coronatoegangs-

VERBOUWING

START VERBOUWING PODIUM OOST NOG STEEDS ONZEKER
De start van de verbouwing van Podium
Oost is bij het verschijnen van deze Podium Oostkrant nog steeds onzeker. De
laatste planning gaat uit van een start
midden in de zomer, maar het grootste
deel van de werkzaamheden gaat pas
plaatsvinden vanaf september. En zelfs
die datum staat nog niet vast.

van het project vorig jaar om deze tijd,

Nu ziet het ernaar uit dat Podium Oost

veel financiële schade opgelopen. Maar

hebben we van de gemeente geëist dat

vanaf juli de rest van het jaar geen activi-

ook over de financiering van de verbou-

de verbouwing zou starten in juni van dit

teiten op de eigen locatie meer kan laten

wing is nog onzekerheid. Hans Elsendoorn:

jaar, zodat alle activiteiten daar zo weinig

plaatsvinden.” Overigens gaat het bestuur

“Zoals iedereen wel weet, zijn de bouw-

mogelijk hinder van zouden ondervinden.

met de gemeente in gesprek om voor

kosten de afgelopen jaren fors gestegen.

huurders en eigen activiteiten tijdelijk ver-

Nu dreigt de Vastgoedorganisatie van de

vangende ruimtes te vinden op andere

gemeente, de eigenaar van het pand, de

locaties in de wijk.”

rekening voor die extra stijging voor een

bewijs is ook niet meer nodig. Loop

groot deel bij ons neer te leggen.”

eens binnen voor een koffie of thee

Het bestuur van Podium Oost is zeer te-

SCHADE

“Ik vrees dat we pas in de Podium Oost-

en hoor wat er allemaal weer onbe-

leurgesteld over deze ontwikkeling. Voor-

Door het plotselinge afblazen van de ver-

krant van juni kunnen melden wanneer de

grensd te beleven valt.

zitter Hans Elsendoorn: ”Na het mislukken

bouwing vorig jaar, heeft Podium Oost al

verbouwing echt start.”

2 PODIUM OOST

CULTUUR

BIJZONDERE VERHALEN UIT OOST

Op 13 maart kunt u daar alles over te we- Op 15 mei is het tijd voor een eigentijds
ten komen tijdens Archeologie in Oost.

bijzonder verhaal over de Muze van

Op 10 april presenteren we de biografie Utrecht: hoe een familie een vervallen

In de geschiedenis van deze wijk zitten

In het Utrecht Science Park zijn sporen

Oudwijkerdwarsstraat onlangs openlag

van Truus van Lier, een jonge verzetsvrouw hotel transformeerde in een modern

bijzondere verhalen verborgen. In

van bewoning tijdens de steentijd ge-

voor werkzaamheden ontdekten archeo-

die woonde op de Prins Hendriklaan. Het hotel waarin elke kamer verwijst naar

maart, april en mei brengen we er een

vonden. Zo’n 13.000 jaar geleden woon-

logen resten van een nederzetting uit de

belooft een bijzonder programma te wor- een Utrechts museum.

aantal voor het voetlicht.

den daar al mensen! En toen onze eigen

vroege Middeleeuwen.

den, een combinatie van lezing en muziek.

CULTUUR

CULTUUR

ARCHEOLOGIE
IN OOST

DE MUZE VAN UTRECHT
EEN FILM VAN MARTIN DE VRIES

Archeologie saai? Niet als je stadsarcheo-

Filmmaker én buurtbewoner Martin de

project dat niet zonder slag of stoot ver-

loog Herre Wynia aan het woord laat.

Vries maakte een film over het bijzonde-

loopt. De onderlinge verhoudingen

Samen met zijn collega Annette Bakker

re verhaal van De Muze van Utrecht. De

worden danig op de proef gesteld. De

komt hij op zondag 13 maart naar Podium

transformatie van een vervallen stads-

gemeentelijke instanties werken niet

Oost en vertelt hij over de bijzondere ont-

skelet van 300 jaar oud en vervolgens de

Reserveren: www.podiumoostutrecht.nl/

hotel tot een uniek kleinschalig hotel aan

mee. Als klap op de vuurpijl mogen ze -

dekkingen die zij deden in onze buurt. In

restanten van een goed bewaarde neder-

reserveren

de Tolsteegsingel. Elke kamer van dit

na drie jaar van bloed, zweet en tranen

het Utrecht Science Park zijn sporen van

zetting uit de vroege Middeleeuwen. Ook

hotel verwijst naar een Utrechts muse-

- de deuren niet openen door de Coron-

menselijke bewoning van 13.000 jaar ge-

al is het onderzoek naar duizenden vond-

um. Op zondag 15 mei geeft hij een in-

acrisis. Met vallen en opstaan, én met

leden gevonden. Mensen trokken door dit

sten nog lang niet afgerond, toch is er al

Zondag 13 maart

leiding op de film en na afloop is er de

hulp van de verborgen aanwezigheid

landschap, op zoek naar voedsel. Tijdens

veel te vertellen over deze spectaculaire

Tijd: 15.00 uur

mogelijkheid om met Martin en één van

van hun overleden geliefden, bereiken

werkzaamheden in de Oudwijkerdwars-

opgraving. Een interessante middag voor

Toegang: € 10,00

de hoteleigenaren in gesprek te gaan.

zij alsnog hun doel.

straat vonden de archeologen eerst een

wijkbewoners van alle leeftijden.

Kinderen t/m 12 jr € 5,00

Broer en zus Paul en Cocky Barendregt

Reserveren: www.podiumoostutrecht.nl/

krijgen een steeds hechtere band met

reserveren

elkaar na het veel te vroege overlijden

CULTUUR

TRUUS VAN LIER, VERZETSVROUW
De studente en verzetsvrouw Truus van

2021 de Grachtenfestivalpitch. Muziek

Lier, die woonde op de Prins Hendriklaan,

en verhaal vullen elkaar aan, samen

heeft in de oorlogsjaren een bijzondere

wordt het een verhaal over rechtsgevoel

rol gespeeld in het verzet tegen de Duit-

en moed, een verhaal dat zal raken. Het

se bezetting. Schrijfster en historica Jes-

boek van Jessica van Geel over Truus van

sica van Geel neemt ons op zondag 10

Lier is vanaf half april verkrijgbaar in de

april mee in het verhaal van het bijzon-

boekhandel.

dere leven van Truus van Lier.

Reserveren: www.podiumoostutrecht.nl/

van hun beide partners. Samen met hun

Zondag 15 mei

dochters proberen zij het vervallen pand

Tijd: 15.00 uur

nieuw leven in te blazen. Een uitdagend

Toegang: € 10,00

reserveren
Zangeres en componiste Fenne Scholte
vertelt met haar eigen geschreven werk

Zondag 10 april

op muzikale wijze het verhaal van Truus

Tijd: 15.00 uur

van Lier. Met dit programma won ze in

Toegang: € 10,00

CULTUUR

CULTUUR

CONCERTZENDER
ACOUSTIC ROOTS

19 juni vindt er een Vuelta Festival plaats

zoals University College Utrecht, Universi-

in Podium Oost. De dag staat bol van

teit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de

Spaanse cultuur, muziek, dans en we bie-

Hoogstraat leveren een bijdrage.

PODIUM OOST

den heerlijke Spaanse culinaire specialitei-

In de volgende Podium Oostkrant publi-

ten. We zijn volop bezig met de samenstel-

ceren we het uitgebreide programma.

Onder de titel La Salida Ofical gaat de

organiseert deze dag samen met de be-

Zondag 19 juni

75ste editie van de Ronde van Spanje van

woners van Utrecht Oost. Maar ook het

Tijden: 13.00 – 18.00 uur

start in Nederland. Op zondagmiddag

bedrijfsleven, de winkeliers en instanties

Toegang: Nog niet bekend

VUELTA FESTIVAL IN

MISST

ling van het programma. Podium Oost

MISST, het best bewaarde geheim van België, komt op 8 mei naar Podium Oost voor
een concert. Deze van oorsprong a capella groep was nog maar één keer eerder te

met de leden van de groep over hun mu-

zien en te horen in Nederland. De vier ‘mis-

ziek. Laat je verrassen, MISS het niet!

ses’ en één ‘mister’ laten op hun nieuwste

Meer informatie over MISST: https://misst.be

CD horen dat traditionele muziek beslist

Reserveren: www.podiumoostutrecht.nl/

niet ouderwets hoeft te klinken.

reserveren

De Concertzender registreert dit bijzonde-

CULINAIR

ren bij elkaar. Een kok uit een land kookt

Vooraf reserveren is noodzakelijk via

ONTMOETING VAN CULTUREN

samen met studenten van het University

www. podiumoostutrecht.nl/reserveren

WERELDKEUKEN

Collega een drie gangenmenu uit het

of info@podiumoostutrecht.nl o.v.v. datum

betreffende land. Tijdens en na het diner

en aantal personen.

In het kader van de culinaire vrijdag staat

de muziek van het land.

vertelt de kok over de cultuur, de politiek,

re concert voor het wereldmuziek-

Zondag 8 mei

er elke derde vrijdag van de maand een

programma Acoustic Roots. Presentator

Tijd: 15.00 uur

land centraal in de Wereldkeuken. De

Kijk op www.podiumoostutrecht.nl voor

Tijd: 18.30 uur

Karin van den Bogaert spreekt dan ook

Toegang: € 10,00

Wereldkeuken brengt verschillende cultu-

de thema’s van de wereldkeukens.

Kosten: € 12,00 met U pas € 9,00

Senioreninloop

Vrijdag 18 maart, 22 april en 27 mei

CURSUS
VALLEN VERLEDEN TIJD
voor 55+ en ouder

Iedere donderdag van
10.00 – 15.00 uur

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

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

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

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

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

EXPOSITIES

VON GLASBERGEN

activiteiten en ontmoetingen

Von (Yvonne) Glasbergen woont al vijf-

verf en om afstand te bewaren van het

enveertig jaar in Utrecht Oost. Von begon

onderwerp. En ook dat het belangrijk is

met het schilderen van haar eigen kat

net een grovere penseel te gebruiken.

Nelson. Inmiddels heeft ze zich veel

Alex Hillkurtz, die digitaal lesgeeft voor

breder ontwikkeld en werkt ze soms in

Domestika, liet zien hoe leuk het is om

opdracht. Vanaf zondag 27 maart is het

stadsgezichten te schilderen in aquarel.

kies je hetzelfde onderwerp, de resulta-

werk van Von Glasbergen te zien in

Ze schildert ook met de Urban Sketchers

ten heel verschillend zijn.

Podium Oost.

die ze via Facebook ontdekte. De Urban
Sketchers schilderen buiten op locatie. Ze

Zondag 27 maart

Haar grote leermeester was Jan de Haas.

leerde hoe leuk het is om met een groep-

Tijd: 16.00 uur

Van hem leerde ze schilderen met acryl-

je op dezelfde plek te schilderen. En al

Toegang: Gratis

Programma onder voorbehoud.
Kijk op www.podiumoostutrecht.nl voor het actuele programma.
Reserveren: www.podiumoostutrecht.nl/reserveren of info@podiumoostutrecht.nl
o.v.v. datum en aantal personen.

MAART

OVERZICHTSTENTOONSTELLING
SUUS VERSTEEG
Suus Versteeg (1923) exposeert vanaf

Omdat Suus nu 98 jaar oud is en al heel

30 mei in Podium Oost. Suus is een

lang actief en creatief bezig is geweest,

bijzondere vrouw met veel talenten.

wordt de expositie een overzichtsten-

Naast een carrière als maatschappelijk

toonstelling van haar beeldend werk,

werkster heeft ze vele jaren getuinierd,

van figuratief tot abstract. In de open

viool gespeeld in een amateurorkest en

lucht op locatie schilderde ze figuratie-

geschilderd.

ve werken en thuis in haar atelier in

Her en der in Nederland heeft ze cursus-

Utrecht-Oost abstracte schilderijen.
Zondag 30 mei

jarenlang lid geweest van Artivaria

Tijd: 16.00 uur

Utrecht.

Toegang: Gratis

Vrijdag 18 maart
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00 met U pas € 9,00

Wereldkeuken

Zaterdag 26 maart
Tijd: 15.30 uur
Toegang: Exclusief voor Vrienden
van Podium Oost

Ronald Giphart
Vrienden Event

Zondag 27 maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie Von Glasbergen

Zondag 10 april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

Truus van Lier, verzetsvrouw

Vrijdag 22 april
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00 met U pas € 9,00

Wereldkeuken

Zondag 8 mei
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

MISST
Acoustic Roots

Zondag 15 mei
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

De Muze van Utrecht
Martin de Vries

Vrijdag 27 mei
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00 met U pas € 9,00

Wereldkeuken

Zondag 30 mei
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie Suus Versteeg

12 juni
Tijd: nog niet bekend
Toegang: nog niet bekend

Kamermuziek
door musici uit Utrecht Oost

19 juni
Tijden: 13.00 – 18.00 uur
Toegang: Nog niet bekend

Vuelta Festival

MEI

VRIENDEN VAN
WAT BETEKENT PODIUM OOST VOOR

'VRIEND VAN'
MONIQUE BIESAART

Archeologie in Oost

APRIL

sen gevolgd in tekenen, schilderen,
etsen, solderen en houtsnijden. Ze is

Zondag 13 maart
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
Kinderen t/m 12 jr € 5,00

JUNI

Terwijl zij actief was voor de Oostkrant
ontdekte Monique Biesaart Podium
Oost. Ze werkt nu minder en wil haar
wijk beter leren kennen. Een wijkdebat,
culturele voorstelling, elkaar ontmoeten is wat haar naar Podium Oost
brengt. Ze houdt van de kleinschalig-

RESERVEREN

heid van Oost, daar boodschappen
doen, daar wandelen en nieuwe contac-

Vanaf maart is het mogelijk om kaarten
voor voorstellingen en lezingen direct bij
de reservering te betalen. Dit kan via onze
website www.podiumoostutrecht.nl.

ten maken.

WAAROM VRIEND VAN WORDEN?
"Je moet streven naar een verbondenheid

Zoek op de website de betreffende
lezing of voorstelling om uw kaart(en)
te reserveren en te betalen.

en-omzien-naar-elkaar mentaliteit, dat krijg
je door dit soort initiatieven". Daarmee be-

EXCLUSIEF VRIENDEN EVENT

doelt zij Podium Oost. "Ik lees de krant,
houd het grote nieuws bij maar word gelukkiger van het bewust leven in de wijk

Elke Vriend ontvangt een persoonlijke uitnodiging per mail of per post.

waar ik woon en niet van de grote stad,
want die is zo onpersoonlijk". Uit solidariteit

SCHRIJVER

en voor haar eigen geluk is zij Vriend Van.

RONALD GIPHART

WENSEN VOOR DE TOEKOMST?
Monique vindt het aanbod in Podium Oost

En misschien een speelhoek voor de (klein)

Deze Vriend Van heeft een voorkeur voor

ZATERDAG 26 MAART

heel divers maar je moet je er wel van te-

kinderen in de buurt, waar (groot)ouders

iets wat Podium Oost buiten gezelliger

voren voor opgeven. Ze wil er graag vaker

elkaar treffen.

maakt én verbindend werkt. Zij denkt aan

Het volgende Vriendenevent is gepland
voor zaterdagmiddag 26 maart 2022 met
als gast Ronald Giphart, schrijver en spoken
word-artist, levendig, humorvol en woonachtig in Utrecht-Oost. Dit event is exclusief voor de Vrienden van Podium Oost.

een ‘praat’-bank op de stoep bij de entree

spontaan binnenlopen voor een lekkere
koffie of thee, voor een nieuwe ontmoe-

BESTEDING VRIENDENDONATIES

met daarbij een wipkip voor de jongsten.

ting. Beetje meer horeca-sfeer en gezellige

De St. Vrienden gaat bijdragen aan de ver-

Is de stoep daar groot genoeg voor straks

zitjes maken dat voor haar gemakkelijker.

nieuwbouw, waaraan?

na de verbouwing?

Samen Eten

Nog geen Vriend van Podium Oost?
Word Vriend Van en je ontvangt ook
een uitnodiging voor het Vriendenevent
met Ronald Giphart. Aanmelding via
www.podiumoostutrecht.nl of persoonlijk aan de bar in Podium Oost.
Zaterdag 26 maart
Tijd: 15.30 uur
Toegang: Exclusief voor Vrienden van
Podium Oost

JA, IK WORD VRIEND VAN
Naam:…………………………………………………………………………………………….

Elke 2e donderdag en 4e maandag
van de maand kunt u mee-eten met
Samen Eten.

Adres:…………………………………………………………………………………………….

Vooraf aanmelden:
info@podiumoostutrecht.nl
of bij Andy aan de bar

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Oudwijkerdwarsstraat 148
www.podiumoostutrecht.nl

Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………

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.

2 PODIUM OOST

ACTIVITEITEN PROGRAMMAMAART -  JUNI 2022
wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor het meest actuele programma op onze
website podiumoostutrecht.nl
Elke werkdag is er de open inloop van
9.00-17.00 uur.
De Weggeeftafel is elke werkdag van
9.00 tot 17.00 uur geopend.

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
15.45-18.45 UtrechtDanceCenter 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

19.30-20.30 Nederlandse taalles met
Hanneke
19.30-22.30 Bridgecursus
20.00-21.00 Zumba

SENIOREN

SOCIAAL

INTRODUCTIE LES

HAPPY HOLIDAYS

Vallen Verleden Tijd

13.30-16.30 Dinsdagmiddag Bridge
18.30-19.30 Mindful Yoga in de buurt
20.00-21.30 Nederlandse taalles met Mike
19.30-22.30 Bridgecursus
19.55-20.55 Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG

09.00-10-00 Mindful Yoga in de buurt

I.v.m. de coronamaatregelen is er maar

10.00-15.00 Senioreninloop

een beperkt aantal plaatsen beschik-

10.00-12.00 Schaken

baar. Aanmelden is verplicht. Dat kan

10.30-11.15 Fysio voor Senioren

telefonisch: 030 2581994, of via info@

12.00-13.00 Lunch

podiumoostutrecht.nl.

13.00-15.00 Computercafé
13.30-14.30 Tai Chi met Olga

Vrijdag 4 maart

15:00-17:00 Computercursus

Tijd: 13:30-15:30 uur

15.30-19.30 UtrechtDanceCenter Kids

Deelname: € 5,00 (per boekje)

17.30-19.00 Samen Eten (2e donderdag van
de maand)
19.30-20.45 Buikdansen

MARKT

PAASMARKT
2022

VRIJDAG
09.00-10.00 Mindful Yoga in de buurt
10.00-12.00 Computercursus

10.30-11.30 Groepsles 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

10.30-12.00 Breiclub-Oost

tie les Vallen Verleden Tijd. Er is maar een

Oost een Paasmarkt omdat de Winter-

19.00-21.30 Wereldkeuken (3e vrijdag van de

van je conditie en een toename van onge-

beperkt aantal plaatsen, dus inschrijven is

markt in november i.v.m. de corona-

makken. De souplesse neemt af en het

verplicht. Dat kan via info@podiumoostur-

maatregelen niet door kon gaan. Het

evenwichtsgevoel wordt minder. Ook het

echt.nl, telefoon: 030-2581994 of bij Andy

wordt een middag vol gezelligheid!

uithoudingsvermogen gaat bergafwaarts.

aan de bar.

Alle producten zijn gemaakt door hob-

maand)
19.30-22.00 Tango Anna Rosa

14.00-16.00 Toneel voor Kids

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

12.15-13.45 Vallen verleden tijd

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP MAART -  JUNI 2022
Programma onder voorbehoud

IEDERE DONDERDAG VAN
10.00 TOT 15:00 UUR
Vanaf 10.00 uur

Inloop + koffie

10.00 – 12.00 uur

Schaken met Frans

10.30 – 11.30 uur	Fysio - gym (gratis)
i.s.m. Academie Instituut
12.00 – 13.00 uur

Gezamenlijke lunch

13.00 – 15.00 uur	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.

AGENDA

Op zaterdag 2 april organiseert Podium
Ouder worden betekent vaak een afname

ZATERDAG

09.15-10.15 Groepsles Cesar

31 maart
13.15- 14.15 Introductie Vallen Verleden Tijd
(vooraf aanmelden)

APRIL
7 april
13.00- 15.00 S
 pelletjes met Frank Leenders
14 april
13.15- 15.15 Angst
21 april
13.00- 15.00 Tekenen met Marie-José

byisten en professionals en zijn uniek.

Dit alles beïnvloedt de zelfredzaamheid.
Aandoeningen die met ouderdom samen-

Donderdag 31 maart

Dus voor een leuk cadeautje of het op-

hangen. Op donderdag 31 maart organi-

Tijd: 13.15 -14.15 uur

doen van inspiratie is de Paasmarkt de

seert Utrecht Oefentherapie een introduc-

Toegang: Gratis

juiste plek. Kom gezellig rondsnuffelen
of genieten van hapjes en drankjes.

SCHAAKWEDSTRIJD

Zaterdag 2 april
Tijd: 12.00 – 17.00 uur

SCHAAKWEDSTRIJD VOOR AMATEURS

3 maart
13.00- 15.00 S
 pelletjes met Frank Leenders
17 maart
13.15-15.15 Rondom de dood
24 maart
13.00 – 15.00 Tekenen en schilderen met
Marie-José

Podium Oost organiseert op zondag

Meer informatie en opgeven via info@

27 maart een schaakwedstrijd voor

podiumoostutrecht.nl, telefoon: 030 –

amateurs. Naar aanleiding van het bericht

2581994 of bij Podium Oost aan de bar.

in de vorige Podium Oostkrant heeft
een aantal schakers zich al aangemeld,

Zondag 27 maart

maar we hebben nog wat plaatsen be-

Tijd: 12.00 uur

schikbaar.

Toegang: Gratis

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.

MEI
5 mei
13.00- 15.00 S
 pelletjes met Frank Leenders
12 mei
13.15- 15.15 (voor)oordelen
19 mei
13.00- 15.00 Tekenen met Marie-José

Redactie:
Andy Wernsen, Anne Gadellaa,
Anneke van Dalen, Hans Elsendoorn
en Paula Reiling.
M.m.v. Anneke Ellerbroek
Vormgeving:
Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht

3 maart
13.00- 15.00 S
 pelletjes met Frank Leenders
3 maart
13.15- 15.15 Veilig/privacy-thuis
3 maart
13.00- 15.00 Tekenen met Marie-José

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

Kijk voor het actuele programma op onze
website: www.podiumoostutrecht.nl

www.podiumoostutrecht.nl

De fietsenmaker
in uw buurt

Toegang: Gratis

OPROEP AMATEURSCHAKERS

JUNI

MAART

dagmiddag 4 maart bij Podium Oost.

te winnen.

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

09.30-11.30 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

spelletje bingo spelen. Dat kan op vrij-

en er zijn natuurlijk prachtige prijzen

DONDERDAG

09.00-10.15 Dapiyo beweegles
09.00-13.00 Senioren-inloop

Gezellig samen met buurtgenoten een

Deelname kost maar € 5,00 per boekje

20.00-21.00 Afrikaanse en Braziliaanse dans

DINSDAG

BINGO SPECIAL

Uw vraag vormt ons uitgangs

www • kaepnotaris • nl
www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook
rijwielhandel tieleman en zoon

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