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De	verbouwing	van	Podium	Oost	start	op	z’n	vroegst	op	1	oktober.	De		
gemeente	heeft	aangegeven	niet	eerder	dan	eind	september	een	aannemer	
opdracht	te	kunnen	geven.	Dit	ondanks		de	eerdere	belofte	om	de	verbou-
wing	in	ieder	geval	vanaf	het	begin	van	de	zomer	te	laten	plaatsvinden.		

HET	PODIUM	VOOR	MAATSCHAPPELIJKE	EN	CULTURELE	ACTIVITEITEN	IN	UTRECHT-OOST

VERBOUWING START NIET EERDER  
DAN 1	OKTOBER	

VERBOUWING

 
    

Met	de	verbouwing	wordt	Podium	Oost	aantrekkelijker	gemaakt.	Het	60’er	
jaren	karakter	maakt	plaats	voor	een	eigentijds	uiterlijk.	Deze	verbouwing	
wordt	grotendeels	betaald	door	de	Gemeente	Utrecht,	maar	het	aanpas-
sen	van	het	interieur	is	voor	rekening	van	Podium	Oost	zelf.	Dit	interieur	
willen	we	graag,	net	als	het	pand,	zeer	uitnodigend	maken.	Daar	zijn	nieu-
we	meubels	voor	nodig,	zoals	een	sfeervolle	leestafel	in	de	nieuwe	ont-
moetingsruimte.	En	een	goede	koffiemachine,	gezellige	verlichting	en	de	
styling	brengt	Podium	Oost	helemaal	in	de	huidige	tijd.

KLEED	PODIUM	OOST	AAN
INRICHTING	EN	STYLING

DANK
Dank aan iedereen die nu al bijgedragen 
heeft om Podium Oost up-to-date te ma-
ken. 
Wij kijken uit naar de heropening van het 
vernieuwde Podium Oost, een mooi mo-
dern pand waar het goed toeven is, waar 
allerlei activiteiten worden georgani-

seerd voor en door de bewoners van 
Utrecht Oost.  

Kleed Podium Oost Aan  
rekeningnummer  
NL67 RABO 0102 0387 75
Alvast reuze bedankt voor je donatie!

Tijdens de verbouwing proberen we  
iedereen op de hoogte te houden van 
de voortgang en ontwikkelingen. Dat 
doen we via onze website, onze Face-
bookpagina, Podium Oost TV, onze 
nieuwsbrief en nieuwsflits. En in de  
volgende Podium Oostkrant geven we 
een uitgebreide update van de stand 
van zaken.

Website: www.podiumoostutrecht.nl
FB: @PodiumOostUtrecht
Instagram: podiumoostutrecht_
Twitter: @podiumoostutrecht
Podium	Oost	TV: Podium Oost TV – 
YouTube

De nieuwsbrief verschijnt 1 x per 
maand en de nieuwsflits versturen we 
onregelmatig. Nog niet geabonneerd? 
Stuur dan snel een mailtje naar  
info@podiumoosturecht.nl met de  
vermelding Nieuwsbrief.

"Door deze vertraging missen we een heel 
groot deel van het nieuwe seizoen,” ver-
wacht Podium Oost-voorzitter Hans Elsen-
doorn“. We hebben, volgens de afspraak 
met de gemeente, onze deuren per 1 juli 
gesloten, zodat de verbouwing kon star-
ten. Voor veel van onze vaste gebruikers 
hebben we vanaf die datum alternatieve 
ruimtes gevonden in de omgeving. De 
grote vraag is nu dus wanneer we die weer 
in Podium Oost kunnen begroeten.”
Voor de vertraging heeft de gemeente 
geen heldere verklaring gegeven. ”Voor 

zover wij kunnen nagaan zijn er geen on-
verwachte dingen gebeurd, die de vertra-
ging hebben veroorzaakt. Ik heb de indruk 
dat de gemeente minder belang hecht 
aan de afgesproken planning dan wij.”

FANTASTISCHE	VRIJWILLIGERS
In theorie kan de verbouwing dus op  
1 oktober starten, maar het is waarschijn-
lijker dat het één of twee maanden later 
zal zijn. “Gelukkig,” verzekert Hans, ”heb-
ben we fantastische vrijwilligers, die ons 
in de afgelopen tijd allemaal trouw zijn 

gebleven. Die zien we ongetwijfeld terug 
als we na zo’n lange tijd weer open gaan. 
Maar geldt dat ook voor de vaste bezoe-
kers van onze activiteiten?“ We zijn nu in 
gesprek met de gemeente om de gevol-
gen van de vertraging in kaart te brengen.

FONDSENWERVING
Met de werving van fondsen voor de in-
richting van het nieuwe Podium Oost 
loopt het gelukkig een stuk beter. Hans: 
“We hebben ongeveer €200.000 nodig 
voor de nieuwe inrichting. Denk aan 
nieuwe meubels, een nieuwe keuken, 
verlichting, zonwering en gordijnen. Dat 
moeten we zelf betalen. Daarvoor heb-
ben we fondsen gevraagd ons te helpen. 
De eerste positieve reactie is van het VSB-
fonds. Maar ook enkele wijkbewoners 

hebben spontaan al een bedrag gege-
ven. In samenwerking met de Vrienden 
van Podium Oost starten we de actie 
‘Kleed Podium Oost Aan’ (zie hieronder). 
Het geeft ons alle vertrouwen, dat we 
onze bezoekers uiteindelijk gaan begroe-
ten in een mooi en prettig en sfeervol 
nieuw Podium Oost.”

ACTIE	KLEED	PODIUM	OOST	AAN
Voor dit nieuwe interieur lanceren de 
Vrienden Van Podium Oost de actie 
‘Kleed Podium Oost Aan’. In een aantal 
etappes willen we de wensen voor het 
interieur realiseren. De eerste etappe is 
een fraaie leestafel. Met de spontane  

donaties die we al van bezoekers én 
Vrienden Van én ondernemers uit de 
buurt hebben ontvangen kunnen we 
deze etappe al bijna realiseren. De twee-
de etappe is voor de bijbehorende fijne 
stoelen en zo verder.

HELP	JE	MEE?
Er is meer nodig! Daarom zijn donaties 
van harte welkom op bankrekeningnr.:
NL67 RABO 0102 0387 75 t.n.v. Vrienden 
Van Podium Oost o.v.v. Kleed Podium 
Oost Aan. Vermeld daarbij vooral ook je 
mailadres dan kunnen wij je op de hoog-
te houden van de vorderingen en wat we 
hiermee gaan doen.

VOORTGANG	VERBOUWING



COLOFON

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.

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

Redactieadres
PO-krant@podiumoostutrecht.nl

Podium	Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ  Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl
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ACTIVITEITEN	PROGRAMMA		SEPTEMBER	-	DECEMBER	2022	
wijzigingen	voorbehouden

SPEEL-O-THEEK

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er elke 
woensdag de Speel-o-theek. Kinderen 
kunnen hier verantwoord en duurzaam 
speelgoed lenen. Op deze manier kunnen 
ze uitproberen welk speelgoed leuk en 
geschikt is. Tijdens de openingstijden van 
de Speel-o-theek kunnen ze ook ter plek-
ke met het speelgoed spelen. 

KOSTEN
De kosten zijn € 25,00 per kalenderjaar en 
hiervoor kunnen maximaal 5 stuks speel-
goed worden geleend, De kinderen mo-
gen er thuis zes weken mee spelen en 
daarna kan het eventueel eenmalig met  
3 weken worden verlengd. 

LOCATIE
Op de woensdag van 24 augustus t/m  
28 september is de Speel-o-theek nog in 
Podium Oost. Tijdens de verbouwing ver-
huizen ze tijdelijk naar Speeltuin De Bloe-
sem, Bloesemstraat 25A, 3581 XA Utrecht. 

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

SAMEN	ETEN

BEDANKT!

Gezellig	Samen	eten	in	Podium	Oost	
kan	nog	op	donderdag	8	september	
en	maandag	26	september.	De	keu-
kenbrigade	kookt	een	drie-gangen	
menu	voor	iedereen	die	gezellig	wil	
aanschuiven.	Op	maandag	zijn	dat	
Frans,	Lies,	Jan	en	Yvon	en	op	don-
derdag	Ellie,	Gezine,	Dorine	en	Ria.	

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 door bij uw 
aanmelding.
Tussen 17.00 en 17.30 uur is de inloop. Op 
maandag gaan we rond 17.30 uur aan ta-
fel en op donderdag om 18.00 uur.
We zijn nog op zoek naar een locatie om 

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

www•kaepnotaris•nl
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De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

CULTUUR

HOBBELS	EN	ONZEKERHEDEN
Het was een jaar met de nodige hobbels 
en onzekerheden. Konden alle activiteiten 
doorgaan? Hoeveel bezoekers mochten 
er in de grote zaal? Desondanks hebben 
er mooie voorstellingen plaats kunnen 
vinden. We noemen er een paar. Hans en 
Irene Visser, die geregeld optreden in  
Podium Oost, boden een bijzonder muzi-
kaal programma aan rond de schilderijen 
van Rembrandt. De introductie van thea-
tersport was bescheiden en gewoon heel 
erg leuk. Veel belangstelling was er voor 
de middag over archeologie, over bewo-
ning in Utrecht Oost in vroegere tijden. 

Ook de lezing over buurtgenoot en verzets-
vrouw Truus van Lier was een groot succes.

DE	DRIE	O’S
Als uitgangspunt voor de activiteiten 
probeerden we zo veel mogelijk de drie 
O’s te hanteren: Oost, Ontmoeting en 
Onderscheidend. Voorzichtig is onze 
conclusie dat dit principe aanslaat.  De 
komende tijd gaan we gebruiken voor 
het uitwerken van nieuwe plannen. We 
hopen dat de vernieuwingen van het ge-
bouw bij gaan dragen aan mooie en bij-
zondere culturele ontmoetingen, waar 
veel buurtgenoten van gaan genieten! 

CULTUUR IN PODIUM OOST

VERBOUWINGS	BINGO
Gezellig samen met buurtgenoten een 
spelletje bingo spelen. Op vrijdagmid-
dag 30 september spelen we de Ver-
bouwingsbingo als laatste activiteit in 
het ‘oude’ Podium Oost. Deelname kost 
maar € 6,00 voor zes rondes.  
Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan 
telefonisch: 030 2581994, of via 
info@podiumoostutrecht.nl.

Vrijdag 30 september
Tijd: 13:30 tot 15:30 uur 
Deelname: € 6,00 (6 rondes) 

SOCIAAL

SENIOREN	INLOOP	GAAT	DOOR!

De Senioreninloop gaat tijdens de ver-
bouwing en sluiting van Podium Oost  
gewoon door. Tot en met 29 septem-
ber is iedereen nog van harte welkom 
in het oude vertrouwde Podium Oost. 
Vanaf 6 oktober ontmoeten we elkaar 
elke donderdag in Sterrenzicht, Keer-
kringplein 40, 3582 PM Utrecht. 
Ook daar is dan alle tijd en ruimte voor 

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

Normaal	gesproken	vult	Team	Programmering	een	groot	deel	van	deze	
krant,	met	aankondigingen	van	de	culturele	ontmoetingen	op	zondag.	
Vanwege	de	verbouwing	liggen	deze	activiteiten	een	poosje	stil.	We	
blikken	hier	even	terug	op	een	bijzonder	jaar	en	proberen	voorzichtig	
wat	conclusies	te	trekken	voor	toekomstige	activiteiten.

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
15.45-18.45	 UtrechtDanceCenter Kids Buurthuis de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,  

3515 EA Utrecht
17.30-19.00	 Samen eten (4e maandag van 

de maand)
Tot 1 oktober Podium Oost, daarna Wilhelminakerk, 
Hobbemastraat 35, 3583 CW 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 
10.00-12.30	 Wijkcoöperatie Oost voor  

Elkaar
Huiskamer Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35,  
3583 CW Utrecht

09.30-13.00	 Speel-o-theek Vanaf 1 oktober Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 
25A, 3581 XA Utrecht

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

DONDERDAG
10.00-15.00	 Senioreninloop Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
10.00-12.00	 Schaken Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
10.30-11.15	 Fysio voor Senioren Tot 1 oktober Podium Oost
12.00-13.00	 Lunch Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM Utrecht 
13.00-15.00	 Computercafé Vanaf 1 oktober Sterrenzicht, Keerkringplein 40,  

3582 PM 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	SEPT	-	DEC	2022	
Programma	onder	voorbehoud

Tot	en	met	29	september	is	de	Senioreninloop	in	Podium	Oost.	
Per	1	oktober	verhuist	de	Senioreninloop	tijdelijk	naar	Sterrenzicht.	
Check	onze	website	voor	actuele	informatie	of	bel	telefoon:	030-2581994

AGENDA
25	augustus
10.30	-	11.30	 	Fysio - gym (gratis)* 
1	september
10.30	-	11.30	 	Fysio - gym (gratis)* 
8	september
10.30	-	11.30	 	Fysio - gym (gratis)* 
13.00-	15.00	 	Tekenen met Marie-José
15	september
10.30	-	11.30	 	Fysio - gym (gratis)* 
13.00	-	15.00	 	Zin in Utrecht
22	september
10.30	-	11.30	 	Fysio - gym (gratis)* 
29	september
10.30	-	11.30	 	Fysio - gym (gratis)* 

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	Podium	Oost. *Fysio en gym is i.s.m. Academie Instituut

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.

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

Samen eten tijdens de verbouwing van 
Podium Oost door te laten gaan. Kijk voor 
de actuele informatie op onze website:
www.podiumoostutrecht.nl of bel  
030-2581994.

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

De Verbouwingsbingo en Samen eten 
worden mede mogelijk gemaakt door 
Albert Heijn, Burgemeester Reigerstraat.


