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VERBOUWING

CAMPAGNE

KLEED PODIUM OOST AAN 1E ETAPPE EEN SUCCES! 

SLOPER AL AAN DE SLAG
VERBOUWING PODIUM OOST ECHT VAN START

In de vorige krant schreven we al over de donatie-actie voor een gezellige, 
gastvrije ontmoetingsruimte in het vernieuwde Podium Oost. En... de actie 
is goed gestart!

Voorzitter Hans Elsendoorn: “Toen we op  
1 augustus 2013 buurthuis Oudwijk overna-
men, spraken we met de gemeente al af, dat 

we het achterstallig onderhoud nog maar 
even lieten zitten. Toen wisten we al, dat 
het pand hard aan vernieuwing toe was.”

Zo’n 7 jaar geleden maakte architect 
Marc Eijkelkamp de eerste schetsen. 
Twee jaar later was het ontwerp definitief 

en begon het overleg met de gemeente, 
eigenaar van het pand, over de daad- 
werkelijke uitvoering. Dat ging met hor-
ten en stoten. Hans: “Het heeft jaren  
gekost om de financiering rond te krij-
gen. Begin 2021 leek het in kannen en 
kruiken en zou de verbouwing starten op 
1 juni. Op het allerlaatste moment bleek, 
tot onze grote verbazing, dat het beno-
digde bedrag nog helemaal niet beschik-
baar was.”

ENERGIENEUTRAAL
Belangrijkste oorzaak bleek de afspraak 
met de gemeenteraad dat gemeentelijke 
panden bij verbouwingen duurzaam en 
energieneutraal zouden moeten worden. 
Een jaar later bleek de financiering toch 
rond door allerlei gemeentelijke potjes bij 
elkaar te schrapen. “We hoopten de ver-
bouwing voor een groot deel in de zomer-
periode te kunnen laten plaatsvinden. Dat 
is voor ons de rustigste periode.”
Zo ging Podium Oost, volgens afspraak 
met de gemeente, op 1 juli dicht. Maar de 
verbouwing begon nog niet. Pas bijna vijf 
maanden later kon de aannemer begin-
nen. “Daardoor missen we een belangrijk 

deel van het seizoen. Hopelijk gaat alles 
nu verder volgens plan en gaan we ergens 
in de lente weer van start met een spette-
rende openingsweek. Daar werken we  
nu al aan. Dan hopen we ook weer onze 
vaste en heel veel nieuwe bezoekers in 
onze prachtige groene ontmoetingsruim-
te begroeten.”

NOG VEEL GELD NODIG
Na de verbouwing is Podium Oost dus 
voor het leeuwendeel energieneutraal. 
“Goed voor het milieu en, ook heel be-
langrijk, goed voor onze portemonnee. 
Want de gemeente betaalt de verbou-
wing, maar voor de inrichting moeten we 
zelf zorgen. VSB-fonds, Oranjefonds, on-
dernemersfonds Het Fluwelen Handvat, 
KF Heinfonds en Prins Bernardfonds heb-
ben al bedragen toegezegd, maar er is 
nog veel meer geld nodig.”

VIOS Bouw heeft er geen gras over laten groeien. Op 21 november kreeg de aannemer de sleutel van Podium Oost 
overhandigd en nog dezelfde dag ging de sloper aan de slag. Het begin van de verbouwing is tegelijk de afsluiting 
van een periode van ruim negen jaar voorbereiding.

IBB HOF
Hét winkelcentrum voor uw
dagelijkse boodschappen.
De ondernemers heten u 

van harte welkom!

Wist u dat u bij ons de
eerste 2 uur GRATIS

kunt parkeren!

HELP JE MEE?
In de volgende etappe sparen we voor  
fijne comfortabele stoelen, daarvoor is  
€ 4500,- welkom. Meer informatie over 
de actie en doneren, scan de QR-code 
of ga naar www.podiumoostutrecht.nl 
Mailadres actie: 
kpoa@podiumoost-utrecht.nl

HOERA! 
Dankzij een groot aantal spontane dona-
ties is het benodigde bedrag van  
€ 3000,- voor een mooie leestafel al bin-
nen. De leestafel wordt het nieuwe hart 

van de ontvangstruimte, een plek waar 
je straks spontaan naartoe kunt gaan om 
buurtgenoten en kennissen te treffen. 
Dank aan iedereen die hieraan heeft  
bijgedragen! 

En lees het in onze nieuwsbrief. Nog 
niet geabonneerd? Stuur een mailtje 
naar: info@podiumoostutrecht.nl  
o.v.v. Nieuwsbrief.

Volg de voort-
gang van de  
verbouwing op 
onze website  
door de QR-code 
te scannen.

Vrijwilligers, huurders en Vrienden zwaaien Podium Oost uit voor de verbouwing.



 
    

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.
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Programma onder voorbehoud

EEN ONMISBARE PLEK IN DE WIJK
Podium Oost heeft al jaren een speciaal 
plaatsje in mijn hart. Een onmisbare plek 
in de wijk voor mensen die behoefte heb-
ben aan een praatje en een kopje koffie, 
iets willen leren of gewoon van allerlei 
optredens willen genieten. Nu gaan de 
deuren voor een tijdje dicht om te kun-
nen verbouwen. Het zou natuurlijk  
fantastisch zijn als de huiskamer er na  
de heropening nog huiselijker en uitno-
digender uitziet. Leuke tafels en stoelen 
om samen te genieten van lekkere koffie 
en thee. Maar daar is veel geld voor nodig 
en dat moet Podium Oost zelf opbren-
gen. Zullen we een handje helpen? Dat 
kan via onze website. Wie weet ontmoe-
ten we elkaar binnenkort aan een mooie 
nieuwe leestafel.
Claudia de Breij

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

FLUWELEN HANDVAT

'Het Fluwelen Handvat' is een onderne-
mingsvereniging voor ondernemingen die 
gevestigd zijn in Utrecht Oost. Zij zijn het 
kloppend hart van de lokale economie. Mar-
sja Wierenga was vanaf het begin betrokken 
bij de gesprekken met Podium Oost.

WIN-WIN
Marsja Wierenga: “Ik zit in de Adviescom-
missie van Het Fluwelen Handvat, die op 
haar beurt vertegenwoordiger is van het 
Ondernemersfonds Utrecht voor de omge-
ving Maliebaan-Wilhelminapark. We zijn 
steeds op zoek naar leuke ideeën en pro-
jecten die voor de ondernemers uit ons 
trekkingsgebied interessant kunnen zijn. 
We organiseren geregeld bijeenkomsten 
waar de ondernemers van Utrecht Oost 
netwerken en kennis uitwisselen. Er is  

dan ook veel ruimte voor ontspanning en 
gezelligheid. De samenwerking met Podi-
um Oost zien wij als een win-win, want het  
Fluwelen Handvat kan daar activiteiten 
organiseren, maar ondernemers uit Utrecht 
Oost kunnen er gebruik van maken.  
Dat zorgt weer dat er meer mensen naar 
Podium Oost komen.” Ger Offringa, voor-
zitter van de Vrienden van Podium Oost: 
“Wij zijn heel blij met deze samenwerking. 
Laurens van Kampen en ik hebben met 
Marsja het plan uitgewerkt en zijn we tot 
dit partnership gekomen. Mooier kan bijna 
niet. Podium Oost verbindt zich met de  
ondernemers en die helpen ons met nieu-
we activiteiten en nieuwe bezoekers.  
We hopen dat dit de start is van een  
nauwere samenwerking met de lokale  
ondernemers.”

SAMENWERKING FLUWELEN HANDVAT EN PODIUM OOST

EEN SCHOT IN DE ROOS

CULTUUR

Op zondagmiddag 22 januari organiseert 
Podium Oost i.s.m. het UCU en de 
Utrechtse Theaterschool een voorstelling 
over Een Utrechtse Neanderthaler. 

Een student van de Utrechtse Theater-
school kruipt in de huid van een Neander-
thaler en laat ons op ludieke wijze ken- 
nismaken met de oermens die hier zo’n  
100 000 jaar geleden leefde. Tussendoor 
vertelt een steentijdarcheoloog wat we nu 
over neanderthalers weten. Hoe zagen ze 
eruit, met hoeveel waren ze, konden ze pra-
ten?  Het blijken intelligente mensen die 
zich een paar honderdduizend jaar prima  
hebben weten te redden.
Wil je een Utrechtse Neanderthaler  
ontmoeten, kom dan zondagmiddag  
22 januari 2023 naar het UCU aan de Prins 
Hendriklaan. 
Podium Oost is aan het verbouwen en is 
heel blij dat het University College Utrecht 

Podium Oost is tijdelijk gesloten i.v.m. de verbouwing.  
We hebben geprobeerd de activiteiten zoveel mogelijk op andere locaties  
onder te brengen. De adressen van de locaties staan per activiteit vermeld. 
Check onze website voor actuele informatie of bel: 030-2581994

Podium Oost wil de verbinding met de lokale ondernemers verstevigen en 
het Fluwelen Handvat is op zoek naar een locatie waar zij hun bijeenkom-
sten kunnen organiseren. Op een netwerkborrel medio 2022 is het idee 
ontstaan om een ruimte in Podium Oost ter beschikking te stellen aan het 
Fluwelen Handvat voor hun leden, veelal ondernemers. De Vrienden van 
Podium Oost werkten dit idee verder uit en het bleek een schot in de roos. 

MAANDAG
14.30-16.30 Aquarelleren voor volwassenen De Wilg, Mecklenburglaan 3, 3581 NV Utrecht
14.30-16.30 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost Swellengrebel, Burgemeester Fockema Andreaelaan 

100, 3582 KV Utrecht
14:00-15:00 Fit met Ret Gymzaal Bonifatiuscollege, Burgemeester Fockema  

Andreaelaan 9, 3582 KA Utrecht
19.30-23.00 Bridgeclub Utrecht Oost Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 3583 CW Utrecht
19.30-22.15 Swing In Utrecht Buurthuis de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,  

3515 EA Utrecht

DINSDAG
09.00-10.15 Dapiyo beweegles Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht
10.00-12.30 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost Clubhuis u-track Mytylweg 79, 3585 LK Utrecht
13.30-16.30 Dinsdagmiddag Bridge Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht
18.30-19.30 Mindful Yoga in de buurt Gymzaal Schoolplein 6, Schoolplein 6, 3581 PX Utrecht

WOENSDAG
09.15-11.30 Oefentherapie Cesar Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht 
 09.30-13.00 Speel-o-theek Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,  

3581 XA Utrecht
10.00-12.30 Wijkcoöperatie Oost voor  

Elkaar
Huiskamer Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 
3583 CW Utrecht

10.00 uur Wandelclub Start Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148, 
3581 LJ Utrecht

 20.00-21.00 Zumba Gymzaal Bonifatiuscollege, Burgemeester Fockema  
Andreaelaan 9, 3582 KA Utrecht

DONDERDAG
10.00-15.00 Senioreninloop Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
10.00-12.00 Schaken Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
10.30-11.15 Fysio voor Senioren Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,  

3581 XA Utrecht
12.00-13.00 Lunch Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
13.00-15.00 Computercafé Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
13.30-14.30 Tai-Chi De Wilg, Mecklenburglaan 3, 3581 NV Utrecht
15.30-19.30 UtrechtDanceCenter Kids Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht 
17.30-19.00 Samen Eten (2e donderdag  

van de maand)
Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht 

19.30-20.45 Buikdansen Buurthuis de Beatrix, Prinses Beatrixlaan 2,  
3554 JK Utrecht

VRIJDAG
09.00-10.00 Mindful Yoga in de buurt Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht

ZATERDAG
14.00-16.00 Toneel voor Kids Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,  

3581 XA Utrecht

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP DEC 2022 - MAART 2023
Programma onder voorbehoud

De Senioreninloop is tijdelijk naar Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  
3581 PM Utrecht. Check onze website voor actuele informatie of bel  
telefoon: 030-2581994

AGENDA
8 december
13.00 – 15.00  Zin in Utrecht, Dankbaarheid 
19 januari
13.00 – 15.00  Zin in Utrecht, Alleen staan
16 februari
13.00 – 15.00  Zin in Utrecht, Dromen
16 maart
13.00 – 15.00  Zin in Utrecht, Empathie
13 april
13.00 – 15.00  Zin in Utrecht, Krachtbronnen

IEDERE DONDERDAG VAN  
10.00 TOT 15:00 UUR

Vanaf 10.00 uur Inloop + koffie

10.00 – 12.00 uur Schaken met Frans

12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch

13.00 – 15.00 uur  Computer-inloop met  

Josephine

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 Sterrenzicht.

Het complete programma voor de 
Senioreninloop voor 2023 is nu nog niet 
bekend. Kijk voor het actuele programma op 
onze website: www.podiumoostutrecht.nl

(UCU) hun auditorium zaal beschikbaar 
stelt voor voorstellingen en activiteiten 
van Podium Oost. 
Voor februari en maart zijn we program-
ma’s aan het uitwerken over ‘Amelis-
weerd, Het lot van het bos’ en een middag 
i.h.k.v. Internationale Vrouwendag. Kijk 
voor actuele informatie op onze website.

SENIORENINLOOP

De Senioreninloop verhuist tijdens de 
verbouwing tijdelijk naar Sterrenzicht. 
Elke donderdag ontmoeten we elkaar in 
Sterrenzicht, Keerkringplein 40, 3582 PM 
Utrecht. Ook daar is dan alle tijd en ruim-
te voor koffie en een praatje. We zijn 
meestal met een clubje van 12 tot 14 
mensen en dat is erg gezellig! We hopen 
dat we iedereen ook in Sterrenzicht gaan 
zien. Kijk voor het programma van de 
Senioreninloop links op deze pagina.
De toegang is gratis en onbeperkt koffie 
en thee kost € 1,50, mee-eten met de 
lunch € 2,00. 
Voor de lunch wel even opgeven voor 
10.30 uur bij info@podiumoostutrecht.
nl of per telefoon 030- 2581994 of bij.

SENIORENINLOOP IN 
STERRENZICHTEEN UTRECHTSE NEANDERTHALER

Namens het Fluwelen Handvat en de St. Vrienden van Podium Oost, v.l.n.r. Laurens van Kampen, 
Marsja Wierenga, Ger Offringa en Robert van Faassen.

Zondagmiddag 22 januari 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: UCU, auditoriumzaal  
Toegang: € 10,00
Vooraf aanmelden via: www.podium 
oostutrecht.nl/reserveren

Elke donderdag
Tijd: 09.00 – 13.00 uur
Toegang: Gratis
Koffie/thee € 1,50 en lunch € 2,50


