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Het	skelet	van	het	nieuwe	Podium	Oost	staat	overeind.	“Met	een	beetje	
fantasie	zie	je	al	hoe	het	eruit	gaat	zien.”	Bestuurslid	Henk	Mos	volgt	de	
vordering	van	de	verbouwing	op	de	voet.	Bijna	dagelijks	overlegt	hij	met	
aannemer	VIOS	over	alle	mogelijke	praktische	zaken.	Waar	komt	het		
lichtplafond	in	de	grote	zaal	precies	te	hangen?	Waar	zitten	de	elektrische	
aansluitingen	in	de	keuken?	“Soms	ook	hele	kleine	details.	Een	deur	die	
op	een	verkeerde	manier	opengaat.	Of	een	wand,	die	bij	de	sloop	anders	
in	elkaar	blijkt	te	zitten	dan	we	dachten.”

HET	PODIUM	VOOR	MAATSCHAPPELIJKE	EN	CULTURELE	ACTIVITEITEN	IN	UTRECHT-OOST

HET SKELET STAAT	
VERBOUWING NOG OP SCHEMA

OP	SCHEMA	
Goed nieuws van de aannemer over de 
vorderingen. Volgens opzichter Jacco van 
Haren van VIOS ligt de verbouwing nog 
steeds op schema. “Tot nu toe hebben we 
nog geen grote tegenslagen gehad. We 
moeten natuurlijk nog wel afwachten of 
leveranciers van materialen op tijd leveren. 
Zo hebben we nog geen zekerheid over de 
levering van het juiste hout voor de nieuwe 
voorgevel. En er is een enorme vraag naar 
zonnepanelen. Maar daar verwacht ik geen 
grote problemen.” Voorlopig gaat Jacco 
nog steeds uit van afronding van de ver-
bouwing eind mei, begin juni.

VOORTGANG	VERBOUWING

Tijdens de verbouwing proberen we iedereen op de hoogte  
te houden van de voortgang en ontwikkelingen. Dat doen we  
via onze website, onze nieuwsbrief, nieuwsflits, Facebook,  
Instragram en Twitter. En in elke Podium Oostkrant geven  
we ook een update van de stand van zaken.

Website: www.podiumoostutrecht.nl
FB: @PodiumOostUtrecht
Instagram: podiumoostutrecht_
De nieuwsbrief verschijnt 1 x per maand en de nieuwsflits  
versturen we onregelmatig. Nog niet geabonneerd op  
onze nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar  
info@podiumoostutrecht.nl met de vermelding Nieuwsbrief.

Opzichter	Jacco	van	Haren	van	VIOS.

Scan de QR-code 
en je komt op de 
website met alle 
actuele informatie

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!

KIJKJE	NEMEN
Veel vaste gebruikers zijn razend be-
nieuwd, naar het nieuwe Podium Oost. 
Henk bekijkt, samen met Jacco wanneer 
het werk zo ver gevorderd is, dat een eer-

ste kennismaking mogelijk is. “We denken 
nu aan ergens eind april begin mei, maar 
dat is nog even afwachten” kijkt Henk 
vooruit. Zodra dat ook maar enigszins mo-
gelijk is opent Podium Oost zijn deuren 

weer voor dagelijkse activiteiten en de 
verhuur van ruimtes. De officiële herope-
ning verwacht Henk pas in het nieuwe sei-
zoen. “Maar die zal ook zo bijzonder zijn, 
dat niemand in de wijk die zal ontgaan.”

V.l.n.r.	Arjan	Schothorst	(VIOS),	Klaas	
Jan	Mijkes	(Adviesbureau	bouwfysica		
(Ewout	van	Halteren),	Jacco	van	Haren	
(VIOS,	opzichter),	Martijn	van	der	Veen		
Projectleider	architectenbureau	19	Het	
Atelier)	en	Emiel	Kniest	(Projectleider		
gemeente	Utrecht).



SUCCES	DONATIECAMPAGNE:		
1E	HELFT	IS	BINNEN	

2   PODIUM OOST 

DANK
Grote dank aan iedereen die heeft gege-
ven. Samen hebben we dit mogelijk ge-
maakt. We zien grote en kleine bedragen 
komen, alles is meer dan welkom. 
Chapeau!

3E	ETAPPE
Maar, we zijn er nog niet.  De leestafel en 
de stoelen uit de vorige etappes zijn ge-
realiseerd. Voor de 3e etappe, een pretti-

CAMPAGNE

 
 
 

 
 

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  

Hoera!	We	zijn	inmiddels	op	de	helft	van	ons	doel.	Op	dit	moment	is		
er	meer	dan	€	10.000,-	ontvangen.		Nog	bijna	€	10.000,-	te	gaan	en		
we	hebben	ons	doel	bereikt!	Dan	kunnen	we	de	gastvrije,	gezellige		
ontmoetingsruimte	in	Podium	Oost	inrichten.

ge verlichting in de grote, multifunctio-
nele ontmoetingsruimte is nog een flink 
bedrag nodig. Alle hulp is wederom erg 
welkom. 

Nogmaals dank voor alle steun! We hopen 
ons weer snel te melden met goed 
nieuws over de derde etappe. Daarna 
gaan we verder met de 4e etappe, sparen 
voor een professionele koffiemachine.

SV Kampong Tennis

Overdag en in 
het weekend 

tijd om lekker te tennissen?

Neem dan een dalurenlidmaatschap bij SV Kampong Tennis voor maar 
90 euro per jaar! Op ons mooie tennispark met 6 banen en een fraaie 
terrastuin is het lekker tennissen in een goede sfeer.  Wij spelen het 
hele jaar op kunstgras. Meld je aan via: www.kampongtennis.nl

COEN	SWIJNENBERG

“Ik heb een druk leven. Dus een bezoek 
aan Podium Oost schiet er vaak bij in. 
Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. 
Voor veel wijkgenoten is Podium Oost 
een soort huiskamer, waar iedereen wel-
kom is! Nu even niet, want Podium Oost 
is aan het verbouwen. Het wordt nog 
leuker, toegankelijker en duurzamer. 
Dat is geweldig, maar om de inrichting 
up-to-date te maken is veel geld nodig. 
Doe jij ook mee om er een gezellige, 
gastvrije centrale ontmoetingsruimte 
van te maken waar mensen elkaar leren 
kennen en zich thuis kunnen voelen. 
Geef voor Podium Oost. Juist nu! Dat 
kan door een bedrag te doneren. Samen 
maken we het nieuwe Podium Oost nog 
toegankelijker en gezelliger!”

MONIQUE	BIESAART

“Toen ik actief was voor de Oostkrant 
ontdekte ik Podium Oost. Een wijkde-
bat, culturele voorstelling, elkaar ont-
moeten… dat is wat mij naar Podium 
Oost brengt. Ik word gelukkiger van het 
bewust leven in de wijk waar ik woon 
en niet van de grote stad, want die is zo 
onpersoonlijk. Daarom ben ik Vriend 
Van geworden. 
Podium Oost is nu aan het verbouwen 
en ik hoop dat er na de verbouwing een 
beetje meer een horeca-sfeer is met ge-
zellige zitjes. En bijvoorbeeld een speel-
hoek voor de (klein)kinderen in de 
buurt, waar (groot)ouders elkaar kun-
nen treffen. Daar is extra geld voor  
nodig en daarom is de actie ‘Kleed  
Podium Oost Aan’ gestart. Doe jij ook 
mee om een gezellige, gastvrije centra-
le ontmoetingsruimte in te richten waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
leren kennen? Geef voor Podium Oost. 
Juist nu!”

ONTMOETING	MET	AUTEURS
Nieuwsgierig geworden in het program-
ma? In de pauze is er gelegenheid om ken-
nis te maken met de auteurs en met hen 
over hun boeken te praten. Bruna Nach-
tegaalstraat is aanwezig met een inteken-
lijst om boeken te kunnen bestellen. 

TIJDELIJKE	LOCATIE
Podium Oost is heel blij dat het University 
College Utrecht (UCU) wederom hun au-
ditorium zaal beschikbaar stelt voor een 
activiteit van Podium Oost. 
Het UCU aan het Kriekenpitplein is gemak-

kelijk lopend en op de fiets te bereiken.  
Er is ruime parkeermogelijkheid en met 
de bus is het met lijn 8, vanaf bushalte  
De Hoogstraat of Prins Hendriklaan, 300 
meter lopen.

Zondagmiddag 19 maart
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: UCU, auditoriumzaal  
Toegang: € 10,00
Vooraf aanmelden via:  
www.podiumoostutrecht/wie is die 
vrouw

CULTUUR

Donaties	zijn	reuze	welkom.

Scan	de	QR-code	of	ga	naar		
www.podiumoostutrecht.nl	

Huis 
Van Ravesteyn
Kom binnen in 
een architectonisch 
hoogstandje

Voor tickets en openingstijden: 
hendrickdekeyser.nl/museumbezoek

Adres:
Prins Hendriklaan 112

WIE	IS	DIE	VROUW?
In het kader van Internationale Vrouwen-
dag organiseert Podium Oost op zondag-
middag 19 maart in het University College 
Utrecht (UCU) de voorstelling ‘Wie is die 
vrouw?. Met voordrachten en presentaties 
in dansvorm presenteren vrouwelijke au-
teurs uit Utrecht Oost zich. In het program-
ma gaan Karin Elich, dansdocente en op-
richtster van het Catharijne Genootschap 
en auteur en actrice Veronique Konings in 
gesprek met o.m. Brigida Almeida, Charlot-
te Broer, Anne Gadellaa en Mehrnaz Salehi. 
Zeven auteurs uit Utrecht Oost zijn in ieder 
geval aanwezig en de lijst groeit nog steeds.

15 TOT 17 UUR
 

V R O U W E L I J K E  A U T E U R S  U I T  U T R E C H T  O O S T  
S T E L L E N  Z I C H  V O O R  M E T  H U N  B O E K E N

1 9  M A A R T

W I E  I S  D I E  V R O U W  

M E T  P R E S E N T A T I E S  
I N  D A N S V O R M  

E N  
V O O R D R A C H T  D O O R :  

K A R I N  E L I C H  &
V E R O N I Q U E  K O N I N G S

 
Let op! locatie: UCU, Auditoriumzaal, Kriekenpitplein 1 Utrecht 

Toegang: € 10, 00                                koffie en thee gratis
Reserveren: www.podiumoostutrecht.nl
Telefoon:  030-2581994

(excl. €0,79 reserveringskosten)
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UITKNIPPER 
activiteiten en ontmoetingen

MAART

APRIL

TIJDENS	DE	VERBOUWING	
GAAT	PODIUM	OOST	DOOR

PODIUM	OOST

Oost	voor	Elkaar	is	een	Wijkcoöpera-
tie.	Voor	iedereen	die	met	elkaar	wil	
werken	aan	zorgzaam	en	prettig	wo-
nen	in	onze	mooie	wijk.	Opgericht	
door	bewoners,	voor	alle	bewoners	
van	Utrecht	Oost.	We	spraken	Anja	
van	der	Aa,	coördinator.

HOE	VIND	JE	HET	OP	DE	TIJDELIJKE	
LOCATIE?
We zitten met het Oost voor Elkaar infor-
matiepunt zelfs op drie locaties: Careyn 
Swellengrebel, Clubhuis U-Track (tijdens 
De Derde Helft) en in de huiskamer van de 
Wilhelminakerk. Iedere locatie heeft zo zijn 
eigen sfeer en dat bevalt prima. Het is heel 
fijn dat Oost voor Elkaar zijn werkzaamhe-
den voort kan zetten. De Tai-Chi lessen van 
Olga worden onder de paraplu van Oost 
voor Elkaar gegeven in De Wilg waar ook 
het drukbezochte Cultuurhistorisch Café 

Utrecht Oost is. De leefstijlclub vond on-
derdak in speeltuin De Bloesem en buren-
hulp doen we overal en voor de hele wijk.

HOE	VINDEN	JOUW	BEZOEKERS	DE	
TIJDELIJKE	LOCATIE?
De bezoekers van de informatiepunten 
zijn blij met onze aanwezigheid op de ver-
schillende locaties. Natuurlijk is het soms 
een beetje fris in de huiskamer van de Wil-
helminakerk of een beetje te warm in 
Swellengrebel maar dat mag de pret niet 
drukken. We willen dat elke buurt een 
open, gastvrije en veel gebruikte buurtont-
moetingsplek heeft. Overal stimuleren we 
ook laagdrempelige leefstijlactiviteiten.
        
WELKE	WENSEN	HEB	JIJ	VOOR	HET	
NIEUWE	PODIUM	OOST?
Meer openheid en laagdrempeliger om 
ook de buurtbewoner naar binnen te laten 

komen die normaal gesproken voorbij 
loopt. Dat sluit ook goed aan bij een van 
onze grootste wensen: de komst van 
een buurtverbinder in elke buurt. Ie-
mand die één op één gesprekken aan-
gaat met de bewoners, die mensen en 
initiatieven in de buurt verbindt. En die, 
indien nodig, de weg wijst naar verschil-
lende instanties of naar activiteiten in de 
wijk zoals naar Podium Oost. 

WAAR	HOOP	JIJ	OP	IN	HET	NIEUWE	
PODIUM	OOST?
Podium Oost is en blijft het thuishonk 
van Oost voor Elkaar omdat het een or-
ganisatie is voor en door buurtbewo-
ners. Ik zie ook wel mogelijkheden voor 
een verdere samenwerking in de vorm 
van communicatie en het organiseren 
van wijkdebatten en wijkdialogen.
        

 

Podium	Oost	is	aan	het	verbouwen	en	de	meeste	activiteiten	verhuisden	tijdelijk	naar	een	andere	locatie.	
We	gingen	bij	een	aantal	van	hen	op	bezoek	op	te	horen	hoe	het	ze	vergaat.

Zondag	19	maart	
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
Locatie: UCU, auditoriumzaal

Wie	is	die	Vrouw?

Programma onder voorbehoud 

Tijdens	de	verbouwing	vinden	onze	activiteiten	plaats	in	het	UCU,		
Kriekenpitplein	1.	

Kijk op www.podiumoostutrecht.nl voor het actuele programma.
Reserveren www.podiumoosturecht.nl en ga dan naar de titel van de voorstelling  
of mail naar info@podiumoostutrecht.nl o.v.v. datum en aantal personen.

–

HELP JE MEE? 

KLEED PODIUM OOST AAN 

 DONEER NU!

SCAN DE QR-CODE 
OF GA NAAR WWW.PODIUMOOSTUTRECHT.NL

Zondag	23	april
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
Locatie: UCU, auditoriumzaal

Het	Lot	van	het	Bos

Odensehuis	Andante	is	een	inloop-
huis	en	ontmoetingsplek	voor	ieder-
een	met	(beginnende)	dementie	en	
hun	naasten.	Zij	zitten	tijdelijk	bij	de	
Tuinvereniging	de	Pioniers.

HOE	VIND	JE	HET	OP	DE	TIJDELIJKE	
LOCATIE?
De ruimte bij tuinvereniging De Pioniers 
is ronduit fantastisch. Het is een heerlijke 
plek lekker in de natuur. Iedereen die er 
ooit geweest is zal dat beamen. Het is een 
hele fijne open en lichte ruimte inclusief 
keuken en openslaande deuren naar de 
gezamenlijke binnenplaats. Er is veel in-
teractie met de tuinders die graag binnen-
komen voor een praatje of een bakje kof-
fie met de bezoekers van Odense.    

HOE	VINDEN	JULLIE	BEZOEKERS	DE	
TIJDELIJKE	LOCATIE?
De deelnemers zijn ook zeer te spreken 
over de tijdelijke locatie. Zij vinden het 
een mooie plek en fijn dat alles op de be-
gane grond is. Af en toe heeft de taxi 
moeite om het te vinden, dat dan weer 
wel. Een klein nadeel is dat er geen aparte 
ruimtes zijn om in verschillende groepjes 
activiteiten te doen. Een klein kantoor 
voor de medewerkers was ook wel fijn ge-
weest.
       
WELKE	WENSEN	HEB	JIJ	VOOR	HET	
NIEUWE	PODIUM	OOST?
Meer gezamenlijke activiteiten met de 
buurt en Podium Oost om bekendheid 
voor dementie te genereren. Een betere 

KOOKOOVAJA
Taalcentrum	Kookoovaja	geeft	taal-
lessen	zodat	mensen	volop	kunnen	
genieten	en	deel	kunnen	uitmaken	
van	een	buitenlandse	cultuur	of	de	
Nederlandse	samenleving.

HOE	VIND	JE	HET	OP	DE	TIJDELIJKE	
LOCATIE?
Het gebouw dat we in de zomer hebben 
betrokken is een statig herenhuis aan de 
Biltstraat met hoge plafonds en mooie or-

Bijna iedereen in Utrecht Oost is op een ei-
gen manier ‘Amelisweerd-deskundige’. Als 
recreant, actievoerder, als kenner van de 
planten die er groeien, en zo is er nog wel 
meer te bedenken. Wat valt er dan nog over 
te zeggen?
Rob van der Vaart wil het graag over het 
grotere plaatje hebben. Wat voor landschap 
is dit eigenlijk? Hoe hebben de landgoede-
ren zich ontwikkeld? Hoe werd Amelis-
weerd/Rhijnauwen steeds meer een ‘stads-
bos’ en welke lotgevallen deelt het gebied 
met andere stadsbossen in Nederland en 
Europa? Hoe werd ons lokale bos een  
nationaal issue en wat zijn op dit vlak de 
laatste ontwikkelingen? 
Het evenement vindt plaats op 23 april  van 
15.00  tot 17.00 uur in het auditorium van 

het UCU aan het Kriekenpitplein 1. Deze lo-
catie is gemakkelijk bereikbaar te voet en 
met de fiets. Er is ruime parkeermogelijkheid 
en met de bus is het met lijn 8, vanaf bus-
halte De Hoogstraat of Prins Hendriklaan, 
300 meter lopen.

Podium Oost is heel blij dat het University 
College Utrecht (UCU) wederom hun audi-
torium zaal beschikbaar stelt voor voorstel-
lingen en activiteiten van Podium Oost. 

Zondagmiddag 23 april
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: UCU, auditoriumzaal  
Toegang: € 10,00
Vooraf aanmelden via: 
www.podiumoostutrecht.nl

AMELISWEERD 
HET	LOT	VAN	HET	BOS

CULTUUR

zichtbaarheid voor Odense en ook voor 
de buurtbewoners die te maken hebben  
met dementie, zodat het voor iedereen 
gemakkelijker wordt om te komen.
Waar hoop jij op voor jezelf en voor jouw 
activiteit in het nieuwe Podium Oost?
Toegankelijkheid, laagdrempelig, inclu-
sief, zichtbaar. Laten weten dat de kennis 
aanwezig is en dat de wijkbewoners wel-
kom zijn.

Amelisweerd	is	de	achtertuin	van	Utrecht	Oost.	Veel	mensen	genieten	van	
het	prachtige	bos	met	z’n	mooie	buitenplaatsen.	Podium	Oost	organiseert	
op	zondag	23	april	een	programma	over	‘Het	lot	van	het	bos’.	Sociaal-	
geograaf	 Rob	 van	 der	 Vaart	 	 komt	 op	 deze	 zondagmiddag	 naar	 het		
University	College	Utrecht	om	ons	aan	de	hand	van	foto’s,	kaarten	en	an-
der	archiefmateriaal	mee	te	nemen	in	het	bos.	

ODENSEHUIS	ANDANTE

namenten. We hebben het sfeervol á la 
Kookoovaja kunnen inrichten en zijn trots 
op hoe snel we dit voor elkaar hebben ge-
kregen. Op de begane grond hebben we 
vanaf de straat veel bekijks en dat zorgt 
voor meer bekendheid.

HOE	VINDEN	JULLIE	DEELNEMERS	
DE	TIJDELIJKE	LOCATIE?
Cursisten die op meerdere locaties les 
hebben gehad waren enthousiast over de 
nieuwe locatie, nieuwe cursisten vinden 
het fijn binnenkomen. Ook vinden ze het 

OOST	VOOR	ELKAAR	INFORMATIEPUNT

prettig dat deze locatie goed bereikbaar 
is met het openbaar vervoer, want hier 
stopt de bus ook 50m verderop in de 
straat. 

WELKE	WENSEN	HEB	JIJ	VOOR	HET	
NIEUWE	PODIUM	OOST?
Dat het snel weer een bruisende plek 
wordt waar je altijd een warm welkom 
staat te wachten. We zijn heel benieuwd 
hoe de verbouwing vordert en hoe het 
eruit komt te zien!



MAANDAG
14.30-16.30 Aquarelleren voor volwassenen De Wilg, Mecklenburglaan 3, 3581 NV Utrecht
14.30-16.30 Oost voor Elkaar Informatiepunt 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	 Oost voor Elkaar Informatiepunt 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 
	10.00-13.00 Speel-o-theek Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25A,  

3581 XA Utrecht
10.00-12.30	 Oost voor Elkaar Informatiepunt Huiskamer Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, 

3583 CW Utrecht
10.00	uur Wandelclub 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 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

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.  

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

2   PODIUM OOST 

ACTIVITEITEN	PROGRAMMA		MAART-	JUNI	2023	
wijzigingen	voorbehouden

SAMEN ETEN
SOCIAAL

Er wordt heerlijk gekookt in Sterrenzicht. 
De dames maken elke keer weer een heer-
lijk driegangenmenu. Er zijn meestal rond 
de 15 gasten die gezellig samen eten op 
de 2e donderdag van de maand. Enkele 
bezoekers van Sterrenzicht weten ook het 
Samen Eten te vinden. Zo leren zij elkaar 
kennen en wie weet komen de Sterren-
zichters straks ook wel naar het nieuwe 
Podium Oost. Vanaf een uur of 17.00 kun 
je binnenlopen en een drankje bestellen, 
om 17.30 eten gaan we eten. Wees wel-
kom iedereen die graag mee wil eten.

KEUKENBRIGADE
De keukenbrigade kijkt er naar uit om 
straks in een moderne nieuwe keuken te 
kunnen koken. Wat een feest zal dat zijn! 
De kookgroep kan best nog wel een ach-

terwacht gebruiken. Dus, kom vooral eens 
langs, mee-eten of meekoken. Informatie 
bij Andy via:  info@podiumoostutrecht.nl

VOORAF	AANMELDEN
In verband met de boodschappen is het 
nodig dat iedereen zich van te voren aan-
meldt. Dat kan tot uiterlijk 12.00 uur op de 
dag zelf. Bellen naar 030 2581994, mailen 
naar info@podiumoostutrecht.nl of via het  
contactformulier podiumoostutrecht.nl/
samen-eten/. Helaas verhinderd? Laat het 
ons dan even weten i.v.m. inkopen.

Elke 2e donderdag van de maand
Locatie: Sterrenzicht
Tijd: 17.00 uur 
Kosten: € 6,00 met U-pas € 3,50 voor 
3 gangen

SOCIAAL

SPEEL-O-THEEK
Ook de Speel-o-Theek gaat gewoon 
door tijdens de verbouwing. Op de 
woensdagmorgen kunnen ouders en 
kinderen verantwoord en duurzaam 
speelgoed lenen in speeltuin de Bloe-
sem. Tijdens de openingstijden van 
de Speel-o-Theek kunnen de kinderen 
ook ter plekke met het speelgoed  
spelen. De Speel-o-Theek is voor kin-
deren van 0 t/m 4 jaar. Loop gerust 
eens binnen.
  

SOCIAAL

De	Senioreninloop	 loopt	als	 vanouds	
door.	Tijdens	de	verbouwing	ontmoeten	
de	bezoekers	elkaar	in	buurthuis	Ster-
renzicht.	“We	zitten	gemiddeld	met	vijf-
entwintig	mensen	aan	tafel	tijdens	de	
lunch.	 De	 vast	 club	 senioren	 vanuit		
Podium	Oost	is	wel	gewend	dat	we	hier	
tijdelijk	zitten	en	de	interactie	met	de	
Sterrenwijkers	gaat	ook	helemaal	prima.	
Zij	weten	ons	ook	te	vinden!”,	vertelt	
Andy,	onze	beheerder	van	Podium	Oost.	
“We	maken	er	wat	van!	Woon	je	in	de	
buurt,	kom	vooral	ook	eens	langs,	er	is	
op	donderdag	van	alles	te	doen.”			

ZIN	IN	UTRECHT
Zin in Utrecht verzorgt 1x per maand tij-
dens de Senioreninloop een themabijeen-
komst over zingeving, levensvragen en 
spiritualiteit. 

TEKENEN	EN	SCHILDEREN
Met veel plezier geeft Marie-José Meulen-
belt 1x per maand een workshop tekenen 
en schilderen Het is voor haar een uitda-
ging om mensen die beweren niet creatief 
te zijn toch het drempeltje over te halen 
en vrij aan de slag te gaan. “Het leukst is 

het als de mensen aan het eind van de 
middag geïnspireerd en blij hun werk mee 
naar huis nemen.”

COMPUTER-INLOOP
Hoe vraag ik een DigiD aan? Waarom blijft 
het scherm zo staan? Wat is toch dat  
geluidje dat ik steeds hoor? Josephine  
Kestens heeft antwoord op alle digitale 
vragen.
Zij vindt het belangrijk om goed de tijd te 
nemen voor de digitale problemen.  “Vlug 
‘even laten zien hoe het moet’ werkt niet. 
Ik neem rustig de tijd om een oplossing 
voor het probleem uit te leggen en herhaal 
de stappen die we nemen. Zo kunnen 
mensen het zelf oplossen als het nog een 
keer gebeurt.”
Kijk voor het programma van de Senio- 
reninloop links onder op deze pagina of 
op onze website.

Elke donderdag
Locatie: Sterrenzicht
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Kosten: Onbeperkt koffie en  
thee € 1,50
Lunch € 2,00

SENIORENINLOOP

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

ACTIVITEITEN	SENIOREN	INLOOP	MAART-	JUNI	2023	
Programma	onder	voorbehoud

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

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

AGENDA
16	maart
13.00	–	15.00	 	Zin in Utrecht, Empathie
23	maart
13.00	–	15.00	 	Teken en schilderworkshop met  

Marie-Joseé
13	april
13.00	–	15.00 Zin in Utrecht, Krachtbronnen
20	april
13.00	–	15.00 Teken en schilderworkshop met  
  Marie-Joseé

11	mei
13.00	–	15.00 Zin in Utrecht, Zelfregie  
  en onmacht
25	mei
13.00	–	15.00 Teken en schilderworkshop  
  met Marie-Joseé
8	juni
13.00	–	15.00 Zin in Utrecht, Waarde van  
  de ouderdom
22	juni
13.00	–	15.00 Teken en schilderworkshop  
  met Marie-Joseé
13	juli
13.00	–	15.00 Zin in Utrecht, Veerkracht

IEDERE	DONDERDAG	VAN	10.00	TOT	15:00	UUR
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	is	nog	niet	bekend.		
Kijk	voor	het	actuele	programma	op	onze	website:	www.podiumoostutrecht.nl

Elke woensdag (tijdens de vakan-
ties is er geen Speel-o-Theek)
Locatie: Speeltuin de Bloesem
Tijd: 10.00 -13:00 uur
Kosten: € 25,00 per jaar

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon

woensdag 10.00 - 13.00 uur
Leeftijd 0 t/m 4 jaar
www.podiumoostutrecht.nl


