
Maurizio Magnano organiseert de jaarlijkse Maxima's Helden Kerstrit, een 
geldinzamelactie voor het Prinses Maxima Centrum. Op 12 december 
brengt hij, verkleed als Captain America, met een groep motorrijdende 
Kerstmannen (m/v) de opbrengst naar het kinderziekenhuis.  

SUPERHELD IN OOST Arnoud Wolff  | Frederik Hendrikstraat

Superheld Maurizio Magnano op 
zijn motorfiets ‒ FOTO MICHAEL KARS
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Oost mag het weten!
Tien jaar geleden verscheen onze eer-
ste krant. Door corona kunnen we dit 
jubileum niet groots met slingers en 
bubbels vieren, maar we zijn er trots 
op! Tot 2009 maakte de gemeente een 
periodiek samen met bewoners. Na on-
enigheid over inhoud en koers besloot 
een groep bewoners onafhankelijk van 
gemeentelijke instanties een wijkkrant 
in eigen beheer te maken om buurt- 
genoten te informeren over zaken die 
spelen in Oost. Positief van toon, ver-
bindend en vooral met buurtgevoel  
gemaakt. Dat lukt met vereende  
krachten nog steeds! 
Om deze tien jaar Oostkrant toch te 
markeren hebben we een jubileum-
boek gemaakt met de alleszeggende  
titel OOST. Meer dan 170 pagina's met 
de meest opmerkelijke buurtverhalen 
die we in tien jaar hebben mogen op- 
tekenen, plus een reeks nieuwe artike-
len. Een cadeau voor iedereen die Oost 
een warm hart toedraagt. Het boek is 
vanaf 28 november voor €7,95 te koop.  
Ga naar onze website voor de lijst  
met verkooppunten en de webshop.  
Veel leesplezier! 

  www.oostkrant.com

Het Prinses Maxima Centrum is gespeci-
aliseerd in het behandelen van kinderen 
met kanker. Maurizio voelt zich zeer be-
trokken en steekt daarom veel uren vrij-
willigerswerk in de organisatie van de 
Kerstrit. En met succes. "Vorig jaar kon-
den we €25.000 doneren. Met dat geld 
kan de zorg voor deze doodzieke kinde-
ren aangevuld worden, want niet alles 

wordt vergoed door de zorgverzekering. 
Behandelingen kunnen maanden duren 
en dan is het bijvoorbeeld fijn dat ouders 
in de buurt kunnen overnachten. En extra 
geld betekent ook extra onderzoek naar 
het behandelen van kanker. Dat is belang-
rijk, want ondanks alle medische vooruit-
gang overlijdt nog altijd een kwart van de 
kinderen die kanker krijgen."

GEZONDE KERSTMAN
De Italiaan Maurizio, ondernemer en fer-
vent motorrijder, woont sinds 2012 in 
Oost. "In mijn geboorteplaats Turijn rij-
den elk jaar twintigduizend motorrijders 
verkleed als Kerstman onder grote pu-
blieke belangstelling dwars door de stad 
om het plaatselijke kinderziekenhuis te 
steunen. Ze noemen dat de Babbo Nata-
le in Forma (Gezonde Kerstman). Toen ik 
een paar jaar geleden de indringende do-
cumentaire Pilotenmasker zag over het 
Utrechtse Maxima Centrum, besloot ik in 
2017 met vijftien bevriende motorrijders 
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buiten openingstijden op afspraak

  Wil je Maurizio en het Prinses  
Maxima Centrum steunen? Ga naar 
www.maximasheldenkerstrit.nl 
of scan de bovenstaande QR code

ook in Utrecht zo'n tocht te organiseren: 
Maxima's Helden Kerstrit." 

LACHENDE GEZICHTEN
Maurizio en de deelnemende motorrij-
ders halen met eigen inzamelacties ge-
durende het jaar (sponsor)geld op dat 
rechtstreeks naar de rekening van het 
Maxima Centrum gaat. 

'De kinderen zijn 
de échte helden'
In voorgaande jaren reden de deelne-
mers ter afsluiting verkleed als Kerstman 
in een lange stoet naar De Uithof. Of deze 
Kerstrit op 12 december doorgaat is on-
zeker vanwege de corona-maatregelen. 
Hoe dan ook, Maurizio kijkt er naar uit: 
"Als vader vind ik het hartverscheurend 
om al die zieke kinderen te zien. De glim-
lach op hun gezichten wanneer we aan 
komen rijden geeft een warm gevoel. We 
brengen niet alleen geld, maar maken er 
ook een leuke middag van voor de ou-
ders en kinderen. Die zijn voor ons de 
échte helden!" ■

€ 7,95
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Sabine Meulenbeld (l) krijgt hulp van buurtconciërge Sterre bij het werven  
van kamers voor jongeren die de Jeugdzorg ontgroeid zijn 
‒ FOTO ARNOUD WOLFF

JONGEREN IN OOST Arnoud Wolff  | Frederik Hendrikstraat

Vincent is zeer betrokken bij de buurt. Bij 
buurtfeestjes is hij altijd van de partij en 
hij loopt graag een rondje met zijn hond 
in de buurt. In de winter vertimmert hij 
net als enkele andere winkeliers de voor-
gevel tot skihut.

VERBORGEN WINKELTJE
In 1996 volgde Vincent samen met zijn 
broer Laurens (in 2015 na ziekte overle-
den) bakkerij Van der Wurf op, die bijna 
vijftig jaar de buurt van banket voorzag. 
Nieuwkomers in Oost wisten vaak niet 
dat tussen de grotere winkels op de Rei-
gerstraat ook een kleine bakkerswinkel 
zat. Daarom verbouwde Vincent in 2017 
de winkel drastisch. De keuken is nu 
open, waardoor Vincent meer contact 
heeft met zijn klanten.

GEZELLIG TEAM
Om drie uur gaat zijn wekker en om vier 
uur staat hij in de bakkerij. Jarenlang 
deed hij het bakkerswerk alleen, maar nu 
heeft hij er gelukkig een bakker bij, Cindy. 
Naast vrouw Atty en schoonzus Hannie, 
die in januari 25 jaar in dienst is, werkt er 
een gezellig team in de winkel. Inclusief 
de twee vaste bezorgers die dagelijks 
banket aan huis leveren, werken bij de 
zaak elf personen.

WINTERTAART
Na de verbouwing is het assortiment her-
zien, maar de onovertroffen wintertaart 
is gebleven. Het recept met room, slag-
room, kersen en merengue, mocht Vin-
cent overnemen. De officiële naam Ski-
taart echter niet. Maar een skipas is ook 
niet nodig, want de Wintertaart kan het 
hele jaar door besteld worden. En als de 
Oostkrant jarig is bakt hij een jubileum-
taart met het logo 'Tien Jaar Oostkrant'. 
Een echte buurtbakker. ■ 

"We gaan het hele jaar feestvieren", 
zegt Vincent Verspeek, banketbak-
ker in de Burgemeester Reiger-
straat. "Op 2 januari 2021 bestaan 
we precies 25 jaar. Vanaf dan komt 
er iedere maand een actie met het 
getal 25 in de hoofdrol." 

BANKETBAKKER VIERT 
ZILVEREN JUBILEUM 

Vincent en Atty Verspeek in hun banketbakkerij  ‒ FOTO MICHAEL KARS

“De jongeren voor wie wij ons inzetten 
missen de steun van ouders of familie, 
omdat die overleden zijn, in het buiten-
land verblijven, of nooit voor hun kinde-
ren hebben willen of kunnen zorgen. 
Heel droevig natuurlijk", vertelt Sabine. 
"Na hun achttiende moeten ze de veilige 
Jeugdzorg uit en het ‘echte’ leven in. Die 
stap blijkt vaak te groot. Dikwijls eindi-
gen ze in het daklozen- of verslavingscir-
cuit. Waarom? Ze missen een sociaal 
vangnet als het even tegenzit met stu-
die, werk of relatie." 
Volgens Sabine zag Bianca van der Neut, 
de oprichter van de stichting, dit afglij-
den keer op keer gebeuren. "Zij wil graag 
dat jongeren nog een paar jaar tussen 
volwassen kunnen verblijven, dan staan 
ze later steviger in hun schoenen."

HOE WERKT HET? 
Sabine brengt jongeren en kamerver-
huurder met elkaar in contact. "Ik spreek 
ook met hen af wat voor aandacht ze el-
kaar willen geven. Bijvoorbeeld af en toe 
samen koken, sporten, de hond uitlaten 

WIE HEEFT RUIMTE IN HUIS ÉN HART?

of boodschappen doen. Het huurcontract 
is tijdelijk, de huur is conform de punten-
telling van de Huurcommissie en alle af-
spraken staan op papier. Onze stichting 
en Jeugdzorg blijven betrokken, daar 
kunnen verhuurders op terugvallen."

WIE KAN HELPEN?
Volgens Sabine kan iedereen zo'n Kamer 
met Aandacht bieden. "Gezinnen, stu-
dentenhuizen, ouderen van wie de kin-
deren het huis uit zijn, maar ook huur-
ders die huurtoeslag ontvangen. De 
jongeren volgen een opleiding of heb-
ben werk, en functioneren verder prima. 
We zoeken alleen een tijdelijke, veilige 
thuisbasis bij bewoners in Oost met 
ruimte in hun huis én hart." ■  

SMULLEN IN OOST

Stichting Kamers Met Aandacht zoekt woonruimte voor jongeren die de 
Jeugdzorg ontgroeid zijn, maar voor wie de stap naar geheel zelfstandig 
wonen nog te groot is. Sabine Meulenbeld is coördinator voor onze wijk 
en roept bewoners op om een kamer te verhuren.
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Annemarie Reinders | Marislaan

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Samen maken we 
het verschil 
 
Dit is een bijzonder jaar. Zowel voor u, 
als voor ons, het Diakonessenhuis. 
Vorig jaar vierden we samen ons 
175-jarig jubileum. Dat zou dit jaar 
door alle corona-maatregelen niet 
hebben gekund. De coronacrisis roept 
veel verdriet en ellende op. Maar door 
de crisis beseffen we ook hoe kwets-
baar we zijn en dat de enige oplossing 
is om er samen iets tegen te doen.
Deze crisis laat ons ervaren dat we 
lijden als we niet echt mens kunnen 
zijn. Doordat we afstand moeten hou-
den en veel mensen alleen via een 
schermpje zien. Ook wij helpen nu 
een kwart van onze poliklinische pati-
enten via de telefoon of digitaal. Het 
werkt, maar toch voelen onze dokters 
en verpleegkundigen het gemis van 
het ‘normale’ contact. Want we willen 
dichtbij onze patiënten en hun naas-
ten staan.
Ik ben ervan overtuigd dat we als 
buurtgenoten van Oost het verschil 
kunnen maken. Het verschil tussen 
een samenleving die angstig is en 
moppert, of een samenleving die trots 
is, open en hoopvol. Er gebeuren erg 
mooie dingen in onze wijk, zoals de 
samenwerking met bijvoorbeeld de 
huisartsen, wijkverpleging, fysiothera-
peuten, het Gezondheidshuis en 
buurtprojecten als de AED’s en de 
buurtconciërge. 
We willen uw buurtziekenhuis zijn, 
waar we u met de beste zorg behan-
delen als dat nodig is. Wij voelen ons 
thuis in deze mooie wijk en willen 
iedereen nogmaals hartelijk danken 
voor alle steunbetuigingen tijdens de 
eerste golf. Ik wens ik u allen het aller-
beste en een goede gezondheid.

John Taks  (1960) begon zijn loopbaan 
in de zorg als verpleegkundige en is 

sinds 2015 voorzitter van de Raad van 

Bestuur van het Diakonessenhuis.  

  www.kamersmetaandacht.nl
Sabine kun je bereiken per mail  
sabine@kamersmetaandacht.nl 
of per telefoon 06-42571712

  www.banketbakkerij-verspeek.nl
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DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

PANORAMA OOST Niels Bongers | Een blik in het schetsboek van cartoonist Niels Bongers. Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer het kasteel van ... Dracula?

Toelichting en meer panorama’s op www.oostkrant.com/panorama

JONGE ONDERNEMERS DIE BUBBELS MAKEN
In het studentenhuis op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat bruist 
het van de activiteiten. In de schuur, tuin en kelder brouwen Luis Hallström 
(28) en Lennart Stokmans (30) mousserende vruchtenwijnen van alle 
vruchten behalve druiven. Zoals de Gembruicius, gemaakt van gember.
 

Rachel Voorbij  | Zonstraat

Luis Hallström en Lennart Stok ma㎱ van Bruis & Ketel maken mousserende vruchtenwijnen  ‒ FOTO MICHAEL KARS 

RAADSLEDEN HELPEN BEWONERS
POLITIEK IN OOST Carel van den Tweel  | Rika Hopperlaan

Raadsleden zijn bijna elke avond op stap 
voor raadsvergaderingen, fractiebijeen-
komsten en bewonersavonden in de stad. 
En ze lezen veel officiële stukken. Dat al-
lemaal naast hun reguliere baan en voor 
een bescheiden vergoeding. Waarom kie-
zen ze voor zo'n functie in deze tijd van 
(politieke) verruwing en nietsontziende 
social media? 

STADSBELEID EN BUURTBELANG
"Problemen oplossen, mensen helpen. 
Met een goed gevoel door je eigen buurt 
en stad lopen", somt Floor op. Rachel knikt 
instemmend: "Soms botst het stadsbeleid 

tijd af tegen het algemene belang. Men-
sen verbinden is wat ons motiveert om dit 
werk te doen."

INVLOED OP BELEID
Rachel legt uit dat raadsleden grote in-
vloed uitoefen op het gemeentebeleid:  
"Door het stellen van vragen aan een wet-
houder krijgen we vaak al duidelijkheid. 
Daarnaast dienen we geregeld met colle-
ga's gezamenlijke voorstellen in om pro-
blemen in de stad op te lossen. Daarmee 
krijgen we wethouders en ambtenaren in 
beweging, want zij moeten raadsbesluiten 
opvolgen. Dus speelt er iets in je buurt? 
Neem gerust contact met ons op." ■

De 45 leden van de gemeenteraad onderhouden graag goede contacten 
met bewoners. Per wijk fungeren een of twee van hen ‒ voorbij hun  
politieke kleur ‒ als contactpersoon, meestal de raadsleden die er ook 
wonen. In Oost zijn dat Floor de Koning (1986, GroenLinks) uit Abstede 
en Rachel Streefland (1976, ChristenUnie) uit Rijnsweerd. 

Raadsleden Floor en Rachel zijn contactpersonen voor Oost ‒ FOTO ARNOUD WOLFF

met het buurtbelang, dan zoeken wij voor 
bewoners en ondernemers graag oplos-
singen. Al is een raadsperiode van vier jaar 
voor hardnekkige problemen te kort."

DE GROTE VIER
De meeste vragen die Floor en Rachel in 
Oost krijgen betreffen de Grote Vier van 
de buurtpolitiek: parkeren, afval, scholen 
en overlast. Dat levert urgente klachten 
op en soms slecht verwoorde frustratie. 
"Maar laat je vooral horen," benadrukt 
Floor, "want we zijn er voor de bewoners 
die ons per slot van rekening gekozen 
hebben. Wel wegen we hun belangen al-

Lennart experimenteerde al langer met 
gistingsprocessen om gemberbier te ma-
ken. Hij liet het resultaat proeven door 
Luis die direct enthousiast was: "Ik vind 
gemberbieren vaak te zoet. Deze drank 
had juist een mooie droge afdronk met 
verfijnd koolzuur door het gebruikte 
champagnegist. En toen kregen we het 
idee voor een gemberbubbelwijn."

GEMBRUICIUS
Luis en Lennart richtten Bruis & Ketel op 
en gingen aan de slag. Inmiddels staat hun 
tot Gembruicius gedoopte bubbelwijn, na 
twee jaar perfectioneren en vooral veel 
voorproeven, in de schappen van een aan-
tal slijterijen in Utrecht. "Onze gemberwijn 
is perfect als aperitief tijdens de feestda-
gen. Maar ook om het de hele avond bij je 
familie uit te kunnen houden", zegt Luis 
lachend." Lennart vult aan: "Hij is ook zeer 
geschikt om een Scroppino te maken!" 

  www.bruisenketel.nl  
Ook voor rondleiding en proeverij

BRUISEND OOST

  www.utrecht.nl/gemeenteraad
Hier staan de contactgegevens van  
alle 45 raadsleden en woordvoerders. 

Corona of niet, de jonge ondernemers 
werken keihard door. "We barsten uit onze 
voegen," vertelt Lennart. "We zoeken 
daarom elders een grotere werkruimte."

RODE PEPER
Ondertussen wordt er gewerkt aan een 
nieuwe wijn, genaamd Roos, gemaakt 
met dezelfde champagnetechniek, maar 
dan op basis van rozenwater, granaatap-
pelsap en rode peper. Luis: "Die rode pe-
per proef je nauwelijks, maar blendt het 
tot een smakelijk geheel." En wat vinden 
de huisgenoten van deze bubbelende 
praktijken? "We betalen voor het gebruik 
van de ruimte door hen elke maand een 
fles Gembruicius te geven. Hoeven ze 
nooit meer een cadeautje te kopen!" ■



  

professioneel 
maar toch zo 
dichtbij 

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Do Schat viert zijn negentigste verjaar-
dag. Zijn naam roept warme herinnerin-
gen op, want bijna een eeuw lang stond 
Do Schat op de pui van meerdere bak-
kerswinkels in Oost. Zijn vader startte in 
1923 een bakkerij in de Braamstraat, 
Oudwijk Noord. De zaak werd groot toen 
Schat in de jaren ‘30 volkoren brood vol-
gens eigen recept ging maken. Onder de 
naam Allinson Volkoren ligt het nog altijd 
in de schappen van Albert Heijn. Op het 
hoogtepunt in de jaren ‘80 had de firma 

meer dan twintig winkels, waarvan drie 
in Hoog Catharijne. Do stamt uit een oude 
en wijdvertakte bakkersfamilie. Zo was 
de bakkerswinkel P.A. Schat aan de Ab-
stederdijk van ome Piet, de broer van zijn 
vader. Do is Oost altijd trouw gebleven 
en woont alweer 50 jaar met zijn vrouw 
Corry in de Krommerijnwijk. "Op mijn ver-
jaardag kregen we hartverwarmende be-
richtjes, ook van oud personeel. Daar zijn 
we trots op, want voor onze familie stond 
zorg voor personeel bovenaan."  ■

DO SCHAT
Wandelroute met
jubileumpodcast
In ons jubileumboek OOST staat een wan-
delroute beschreven langs de mooiste 
groene plekjes die we in tien jaar Oost-
krant ontdekt hebben. Start- en eindpunt 
is het Wilhelminapark, sinds 1999 een 
rijksmonument. Het tien kilometer lange 
ommetje door Oost voert langs o.a. de 
Minstroom, Park Oosterspoorbaan, het 
Luie End, Krommerijnpark, Jaagpad, Uit-
hof en Natuurpark Bloeyendael. Op onze 
website vind je de routekaart en voor de 
ervaren wandelaars het GPX bestand. We 
hebben ook een variant die geschikt is 
voor kinderwagen en rolstoel. Wie onder-
weg extra verhalen 
wil horen, of de 
route wil beleven 
zónder hem te 
lopen, kan op 
onze website 
de bijbehorende 
podcast 
beluisteren. ■ 
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BUURTGENOTEN Arnoud Wolff  | Frederik Hendrikstraat 
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Het stadsbeleid kan botsen met het 
buurtbelang. Denk in Oost aan de herin-
richting van de Maliebaan, de aangekon-
digde sloop van de Rubenslaanschool of 
het tekort aan sociale huurwoningen in 
onze wijk. Een groep bewoners heeft 
daarom Platform Oost opgericht om sa-
men sterk te staan tegenover de ge-
meente, vooral op het gebied van wo-
nen, verkeer, groen en zorg. Het Platform 
organiseert wijkdebatten in buurtcen-
trum Podium Oost. Bewoners kunnen 
daar problemen rechtstreeks bespreken 
met ambtenaren, raadsleden en wethou-
ders. De debatten worden live uitgezon-

den op Podium Oost TV met een chat-
functie voor online deelname. De 
wijkcoöperatie, de Oostkrant, buurtcen-
trum Podium Oost en enkele leden van 
de voormalige wijkraad steunen het plat-
form, maar uiteindelijk bepalen bewo-
ners door actieve deelname aan de de-
batten hoe effectief Oost is in het contact 
met de gemeente. Op zondag 24 januari 
om 16:00 uur is het eerstvolgende wijk-
debat met als onderwerp Zorg in Oost. ■

INVLOED VIA WIJKDEBATTEN

OVERLAST MELDEN VIA DE APP

Een rijtje bomen langs de Prins Hendrik- 
laan vlak bij het Rietveldhuis stond jaren-
lang te verpieteren in krappe en slecht 
onderhouden perkjes. Een doorn in het 
oog van bewoners en de vele passanten 
richting Rijnsweerd. Rutger Amons en 
Geert Bakker wonen in de aangrenzende 
Rietveldhof. Samen met bewonersinitia-
tief Groen Oost hebben ze het gemeen-
telijke Initiatievenfonds gevraagd om het 
op te knappen. En dat is gelukt! Er is een 
50 meter lange groenstrook gecreëerd 

BOLLENVELD IN OOST

    www.groenoost.net 

Gebiedsmanager Fred Nuwenhuis met een medewerker van de buitendienst   
‒ FOTO MICHAEL KARS

  www.oostkrant.com/jubileum

met gebruik van de stenen en opsluitban-
den die er al lagen. Een half miljoen (!) bol-
len zijn uitgestrooid, afgedekt met een 
bloemenmengsel. Naar verwachting goed 
voor een explosie van bloemen en plan-
ten zodra de lente aanbreekt. De Keuken-
hof in Oost? In ieder geval een grote im-
puls voor de biodiversiteit in de buurt. ■

De wijkdebatten worden live uitgezonden op Podium Oost TV  ‒ FOTO PHILIP SIJBRANDIJ

  www.platform-oost.nl

Rutger Amons en Geert Bakker bij het nieuwe bollenveld langs de Prins Hendriklaan   
‒ FOTO ARNOUD WOLFF

Zie je kapotte straatverlichting, gebroken 
hekwerk, scheef hangende verkeersbor-
den, overvolle papiercontainers, hinder-
lijke obstakels op de stoep, losse tegels, 
graffiti, of bedrijven die zich niet aan de 
(milieu)regels houden? Gebiedsmanager 
Fred Nuwenhuis van de gemeente Utrecht 
(zeg maar: de baas van de openbare ruim-
te in Oost) roept op om deze overlast di-
rect te melden. "Uiteraard doen we er met 
onze medewerkers alles aan om de wijk 
schoon en netjes te houden. Maar we zijn 
niet altijd en overal. Gebruik daarom onze 
gratis SlimMelden app. De meldingen ko-

men rechtstreeks bij ons binnen. Spoed 
en gevaar pakken we direct op, onder-
houd en reparaties zo snel mogelijk. De 
app werkt met een kaartje waarop je het 
probleem kunt markeren, liefst met een 
foto van de situatie. Als onze medewer-
kers het probleem opgelost hebben, krijg 
je netjes een melding terug."  ■ 

   

TIP DE REDACTIE!
We horen graag wat er gaande 
is in Oost.  Stuur je tip, nieuws 
of aankondiging per mail naar 
redactie@oostkrant.com

  De SlimMelden Utrecht app is  
gratis te downloaden in de Google en  
Apple store. Meldingen kun je ook doen 
via de website utrecht.slimmelden.nl 
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Wie terugkijkt op de afgelopen jaren dat Podium Oost bestaat, ziet kleurrijke en  
gevarieerde optredens en evenementen. Een drijvende kracht hierachter is Fieke 
Ververgaert. De oproep samen met haar in de toekomst verder te programmeren, 
heeft zoden aan de dijk gezet. Drie vrouwen hebben hierop gereageerd.

Aan spirit ontbreekt het Fieke niet. Als le-
rares lichamelijke opvoeding haalde ze 
vroeger al live muziek binnen ter begelei-
ding van de ritmische gymnastiek. Net dat 
bijzondere extraatje weet ze te vinden. Als 
gepassioneerde flamenco-danseres heeft 
ze in Podium Oost al diverse optredens 
met flamencogroepen georganiseerd. In-
middels zit ze ook al vier jaar in het bestuur 
van Podium Oost en verzorgt ze de pro-
grammering van de optredens in de week-
enden. Met een heel lijstje namen op zak, 
wie ze zou willen benaderen, stapt Fieke 
vol lef en enthousiasme op artiesten af.
Naar aanleiding van de oproep voor meer 
ondersteuning bij de programmering, eni-
ge tijd geleden, hebben zich drie vrouwen 
aangemeld. Het is voor Fieke een enorm 
geschenk. Er komt veel bij kijken om ar-

tiesten te contracteren en te begeleiden. 
In aanloop naar het optreden en ook tij-
dens en na afloop, is een gastvrije houding 
vereist. In haar eentje is het teveel werk.
Met veel artiesten heeft ze vaak een fijn 
contact, ook nog als de optredens geweest 
zijn. “Laatst kreeg ik een mailtje van ie-
mand van een oud optreden: ‘Fieke, ik heb 
vannacht gedroomd dat wij een muzikale 
ontmoeting hadden’. Dat is toch leuk!”

CORONA MAAKT HET LASTIG
De coronatijd heeft het ook voor Fieke las-
tiger gemaakt. “Voor artiesten maar ook 
voor mezelf, is dit een moeilijke periode. 
Ik ben zo begaan met ze. Ze willen optre-
den en elke keer probeer je weer een ga-
tje te vinden met elkaar en dan komt de 
corona er weer doorheen fietsen. Alle 
energie die ik erin heb gestoken, heeft tot 
niets geleid. Dan moet ik het weer afzeg-
gen. Niet alleen kan dit een financiële te-
leurstelling zijn voor de artiest(en) maar 
vooral, deze mensen willen graag optre-
den. Dat is hun passie.”

HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN UTRECHT-OOST

FIEKE, INSPIRATOR ACHTER DE SCHERMEN

PODIUM OOST TV GROEIT DOOR
Podium Oost TV, de nieuwe naam van  
Studio Utrecht Oost, groeit door. Na een 
aantal testuitzendingen en een echte 
start met de live-presentatie van Plat-
form Oost, is er alle reden om door te 
zetten. Enkele weken geleden kwam het 
kersverse vrijwilligersteam, een dag voor 
de tijdelijke sluiting, voor het eerst bij 
elkaar. Om de taken te verdelen en te 
kijken wat voor programma’s we de wijk 
kunnen aanbieden. Een ambitieus aan-
bod: een maandelijkse talkshow, korte 
documentaires over actuele onderwer-

pen, optredens vanuit Podium Oost en 
natuurlijk de wijkdebatten. Deels live te 
volgen, maar altijd terug te zien via de 
website van Podium Oost.

De ontwikkelingen volgen elkaar razend-
snel op. Bijvoorbeeld nu alweer een nieu-
we naam. Voor Podium Oost TV is geko-
zen, omdat onduidelijk was wie de 
afzender is. Ondertussen werken negen 
vrijwilligers aan de programma’s. Daarbij 
richt een deel zich op de technische za-
ken en een deel buigt zich over de in-

PODIUM OOST TV

PROGRAMMERING

houd. Met dat aantal kan Podium Oost TV 
een start maken, maar om de ambities te  
kunnen waarmaken, zijn meer mensen 
nodig. Dus wie achter een camera wil 
staan, of wil leren regisseren en monte-
ren, digitale vaardigheden wil ontwikke-
len, of met licht en geluid aan de slag wil,  
is nog steeds meer dan welkom. En na-
tuurlijk ook om mee te denken over de 
inhoud en deze verder uit te werken. In 
het huidige team zit genoeg deskundig-
heid om enthousiaste vrijwilligers weg-
wijs te maken. 

Wat eenvoudiger te organiseren valt, zijn 
de activiteiten met een wetenschappelijk 
tintje. “Via Wat Oost Weet (WOW) zoeken 
we naar interessante onderwerpen en le-
zingen. Wat speelt er in de wijk, wie kan 
daar iets over vertellen en is daar een de-
bat over mogelijk? We zitten natuurlijk 
met de Universiteit en de Hogeschool in 
onze achtertuin. Soms melden mensen 
zich spontaan aan. Dus doe dat vooral! Ik 
hoop in de toekomst ook "Theater in 
Utrecht Oost" weer in te kunnen plannen. 
Dat zou fantastisch zijn.”
De optie om optredens via livestreams te 
gaan uitzenden is bij Podium Oost opge-
pakt en in ontwikkeling. Het blijft echter 
een andere beleving. “Het directe, mense-
lijk contact is juist zo belangrijk. Gelukkig 
heb ik nu drie enthousiaste vrouwen met 
veel kwaliteiten die mee gaan denken en 
organiseren. We moeten ons richten op de 
omstandigheden van nu. De moed niet 
verliezen maar kijken welke kansen wij nu 
kunnen grijpen en wat mogelijk is. Het 
wordt een hele uitdaging.”

Team Programmering, met de klok mee: 
Fieke Ververgaert, Anneke Ellerbroek,  
Merel Hollander en Ellen Weijers.

Het kersverse team van Podium Oost TV

Wie de eerdere uitzendingen heeft  
gemist, kan ze terugzien op de website 
van Podium Oost. Geïnteresseerd? Mail 
naar info@podiumoostutrecht.nl of bel 
even 030 2581994.

     MET JE  
KRANTJE             
  BUURTEN 
    IN OOST

WWW.KOMBUURTEN.NL

Thuis in Utrecht – Oost

Voor waardevol en betaalbaar 
schilderwerk. Zowel binnen- als 

buitenwerk, groot en klein.

Altijd bereikbaar op 06-28842506

www.langemeijerschilderwerken.nl 

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT

030-2520296
HAIRFIX.NL
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WERKZAAMHEDEN ZOVEEL MOGELIJK IN DE ZOMER 
VERNIEUWBOUW PODIUM OOST  GAAT ECHT DOOR 
Het gaat nu echt gebeuren. Podium Oost gaat verbouwen. Na een paar valse starts 
heeft de gemeente, eigenaar van het pand, gemeld dat de verbouwing voor volgend 
jaar zomer op de agenda staat. Daarbij gaat de gemeente uit van de plannen, die 
Podium Oost eerder heeft opgesteld.

GESCHIEDENIS
Voor er sprake kon zijn van een serieuze 
opknapbeurt moest Podium Oost eerst 
maar eens zijn bestaansrecht aantonen.  
Nu, zes jaar later, twijfelt niemand meer: 
Podium Oost gaat niet meer weg. Het 
groeit ook aan alle kanten uit zijn jas. Hoog 
tijd dus om de grote verbouwing door te 
zetten.

De eerste plannen dateren al van zomer 
2017. Sindsdien is er tientallen keren met 
de gemeente overlegd. Lange tijd was 
daarbij het probleem dat er onvoldoende 
overleg was tussen de gemeentelijke dien-
sten onderling. Begin van dit jaar is, op 
aandringen van Podium Oost, dat onder-
linge overleg serieus opgepakt. 
Henk Mos, bestuurslid en leider van het 
vernieuwbouwproject, is heel blij met de 
doorbraak. ”Het werd ook de hoogste tijd. 
Het pand valt hier en daar letterlijk uit el-
kaar; de ingang is bijna weggestopt. Je 
loopt er zo voorbij. Dat moet allemaal an-
ders. Een open uitstraling vergt een uitno-
digende gevel.”

“Er moet ook veel meer ruimte beschikbaar 
komen. We moeten wijkgenoten die een 
ruimte willen huren al steeds vaker nee ver-
kopen. Meer en een veel efficiënter gebruik 
van de vierkante meters. Nu zitten overal 
gangetjes, opslagruimtes en keukentjes.”

ENERGIENEUTRAAL
Omdat het pand niet is geïsoleerd, is de 
energierekening enorm. Isolatie is dus een 
absolute voorwaarde. Maar het bestuur 
van Podium Oost wil verder gaan. Henk 
Mos: “We streven naar het ontstaan van 
een energieneutraal gebouw. Dat dus he-
lemaal voorziet in zijn eigen energievoor-
ziening. Het is een bestaand gebouw. De 
vraag is dus of dat gaat lukken, maar we 
gaan het proberen.” 

“Verduurzaming is ook een van de belang-
rijkste uitgangspunten van de gemeente 
bij verbouwingen.  En we willen overigens 
ook graag het klimaat in met name de gro-
te zaal beter beheersbaar maken. ’s Zomers 
kan het er nu behoorlijk warm worden als 
er wat meer bezoekers binnen zijn.”

GELUIDSISOLATIE
De gebrekkige isolatie is niet alleen slecht 
voor de energierekening en het milieu.  
Ook met het geluid is het slecht gesteld. 
Voor feesten en partijen moet je al niet bij 

Podium Oost zijn, maar een beetje muziek 
maken moet toch kunnen. Extra geluids- 
isolatie is dus ook een randvoorwaarde. 
“Niet alleen naar buiten, maar ook aan de 
binnenkant,“ legt Henk uit. ”De buren moe-
ten geen geluidsoverlast hebben. En binnen 
het gebouw moet ook een yogales gege-
ven kunnen worden tijdens het Afrikaanse 
dansen.”

FIETSEN
Een lastig probleem is het stallen van de 
fietsen. De grote fietsenrekken recht voor 
de deur worden ook gebruikt door bezoe-
kers van het tegenoverliggende gezond-
heidscentrum. Henk Mos daarover: ”Daar 
zijn we nog over aan het puzzelen. We zul-
len voor de oplossing zeker ook luisteren 
naar wat de omwonenden daarover te ver-
tellen hebben. We hebben echter niet de 
illusie dat het stallen van fietsen een volle-
dig oplosbaar probleem is. Dat geldt ove-
rigens niet alleen voor Podium Oost maar 
op veel plekken in Utrecht. Utrecht is een 
fietsstad.” 

START
Henk is blij met de mededeling van de ge-
meente dat de verbouwing aanstaande 
zomer kan plaatsvinden. “We willen de ver-
bouwing uitvoeren met zo weinig mogelijk 
overlast voor omwonenden, huurders en 
bezoekers van Podium Oost. Daarom 
koersten we steeds op de zomerperiode. 
En de gemeente heeft nu aangegeven dat 
dat haalbaar moet zijn. Daarnaast gaan we 
proberen zo veel mogelijk activiteiten tij-
dens de verbouwing op de een of andere 
manier toch door te laten gaan of zo kort 
mogelijk te onderbreken. Maar dat wordt 
zeker een uitdaging.” 

 
 
 

 
 

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  

VERNIEUWBOUW PODIUM OOST

VERDIEPING
Voor de kleine ruimtes ontstaat een centrale ruimte 
voor de catering. Daaromheen weer ruimtes met een 
variabele indeling voor zo efficiënt mogelijk gebruik.

BEGANE GROND
Meest opvallend op de begane grond is 
de centrale ingang, die ver naar voren 
komt te liggen. De ruimtes zijn deels van 
elkaar gescheiden door flexibele wanden, 
zodat ze zo efficiënt mogelijk te gebruiken 
zijn. De schuifwand in de grote zaal maakt 
plaats voor een vaste, zodat de tuinkamer 
apart te gebruiken is en dienst kan doen 
als kleedruimte.
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WERKZAAMHEDEN ZOVEEL MOGELIJK IN DE ZOMER 
VERNIEUWBOUW PODIUM OOST  GAAT ECHT DOOR 

VEEL ‘EIGEN’ GELD NODIG VOOR VERBOUWING
Nieuwe vloerbedekking, een nieuwe keu-
keninrichting, flexibele schuifwanden. 
Stuk voor stuk zaken die in het vernieuw-
de Podium Oost hard nodig zijn, maar niet 
door de gemeente worden betaald. “De 
gemeente betaalt, globaal gezien, de  
buitenkant en wij de binnenkant van de 
verbouwing,” legt Henk Mos, bestuurslid 
en projectleider uit. ”Het gaat om grote 
bedragen. Voor een klein deel bekostigen 

we die door een grotere huuropbrengst, 
maar dat is lang niet voldoende. We zoe-
ken natuurlijk steun van de grote fondsen, 
maar die stellen ons ook de vraag, wat de 
wijk zelf bijdraagt.”

ANBI-STATUS
Daarom roept Henk wijkbewoners, maar 
vooral bedrijven en grotere instellingen 
in de wijk, op Podium Oost financieel in 

KOSTEN VERBOUWING

OOK DE VERNIEUWING VAN 
PODIUM OOST

VRIENDEN VAN

Nu meer dan ooit heeft Podium Oost 
de steun van wijkbewoners nodig. Po-
dium Oost is een stichting waar je geen 
lid van kunt worden. Om toch het 
draagvlak van het Podium in de wijk 
vorm te geven zijn de Vrienden van Po-
dium Oost opgericht. De Vrienden Van 
dragen de doelstellingen van Podium 
Oost een warm hart toe en dit draag-
vlak is voor de gemeente een belangrijk 
ijkpunt om het belang voor de buurt te 
kennen.  De doelstelling is om het aan-
tal Vrienden Van flink uit te breiden, 
ook omdat de bijdrage (vanaf 25,-- per 
jaar) gebruikt gaat worden voor de ver-
nieuwing van Podium Oost bijv. voor 
aanschaf van nieuw meubilair en keu-
kenbenodigdheden.  Vrienden Van zijn 
de ambassadeurs voor het Podium in de 
wijk. Met speciale events willen we de 
Vrienden met elkaar verbinden en ook 
van hun ervaring gebruik maken om het 
Podium nog meer lading te geven.

GESLAAGD VRIENDEN VAN EVENT 
OP 26 SEPTEMBER JL.
Het eerste event van het nieuwe be-
stuur van de Vrienden Van Podium 
Oost was zeer geslaagd. In de plezierige 

ambiance van de gerenoveerde grote 
zaal nam pianist Felix Justin het publiek 
mee in een muzikale reis over de we-
reld. Een opname van de toegift van 
Felix is te vinden op www.podiumoos-
tutrecht.nl

OP NAAR DE 200 VRIENDEN!
Sinds de start van het nieuwe bestuur 
is het aantal Vrienden verdrievoudigd 
tot 175! De Vriendenwerfcampagne 
met de banieren en actievere werving 
in Podium Oost en op de website heb-
ben hieraan bijgedragen. Maar we wil-
len natuurlijk meer Vrienden hebben. 
Daarom roepen we iedereen op om 
Vriend Van Podium Oost te worden.

VOLGEND VRIEND VAN EVENT 
24 APRIL 2021
Exclusief voor de Vrienden organiseren 
we op 24 april 2021 weer een Event. Dus 
word Vriend en noteer zaterdag 24 april 
vast in de agenda.

Meer informatie: 
podiumoostutrecht.nl/vrienden-
van-podium-oost/

VRIENDEN VAN STEUNEN

staat te stellen zijn rol als sociaal en  
cultureel ontmoetingscentrum te blijven 
vervullen. Penningmeester Hanneke  
Immikhuizen is nu koortsachtig aan de 
slag om Podium Oost de ANBI-status te 
laten krijgen. Hanneke: “Die status heb  
je nodig, zodat de bedragen die aan  
Podium Oost worden gegeven, van de 
belasting kunnen worden afgetrokken. 
Het kost even tijd, maar Podium Oost vol-

doet aan alle voorwaarden. Dus ik heb er 
alle vertrouwen in dat we de status snel 
hebben.”

OP BEZOEK
“Ik kan me goed voorstellen, dat bedrijven 
niet zonder uitleg bedragen op onze re-
kening gaan storten,” voegt Henk Mos toe. 
“Dus we zijn van harte bereid om, met de 
tekeningen onder de arm, op bezoek  

te komen. We leggen graag uit welke  
vormen van financiering mogelijk zijn.”

BEL OF MAIL VOOR STEUN
Wie achter de doelen van Podium Oost 
staat en mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning ziet, kan contact opnemen 
met het bestuur. 
Via mail: info@podiumoostutrecht.nl
of telefonisch: 030 2581994.
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ACTIVITEITEN PROGRAMMA DEC - FEB 2020/2021
ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN DE CORONAMATREGELEN. 
CHECK ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE INFORMATIE

DAGELIJKS
Elke werkdag open inloop van 9.00 - 17.00 uur. 
Helaas is de weggeeftafel nog steeds gesloten.

MAANDAG

09.00-10.00  Oefentherapie Cesar

09.00-12.00  Arabische les

14.00-15.00  Gym met Ret

14.30-16.30  Aquarelleren voor volwassenen 

14.30-16.30  Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

15.30-18.30  Dansclub Oost

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- 10.00  Yogalates
09.30-11.30  Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

18.30-19.30  Mindful Yoga in de buurt

20.00-21.30  Nederlandse taalles met Hanneke

20.00-21.30  Nederlandse taalles met Mike

19.30-22.00   Mindfulness Training (Mind- 

fulness Moves)

19.55-20.55  Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG

09.15-10.15  Oefentherapie Cesar

09.30-12.30   Digi-inloop Wijkcoöperatie Oost 

voor Elkaar

10.30-11.30  Oefentherapie Cesar

10.00-11.00  Wandelen in Oost

09.30-13.00  Speel-o-theek

12.15-13.45  Vallen verleden tijd

18.40-19.50  Lucky Yoga (Power Yoga)

20.00-21.00  Zumba

DONDERDAG

08:45- 10:00  Mindfull yoga in de buurt

10.00-12.30  Spaanse les (2 lessen)

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

15.00-17.00  Computercursus

15.30-19.30  Dansclub Oost

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

08.45-09.45  Mindful Yoga in de buurt 

10.00-12.00  Computercursus

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

09.30-10.30  Vinyasa Yoga

17.00-19.00  Acoustic Roots ( 1 x per maand )

 
   

DECEMBER

3 december
13.00 - 15.00  Spelletjes met Frank Leenders.

10 december
13.00 - 15.00  Zin in Utrecht: Trouw

17 december
13.00 - 15.00 Tekenen en schilderen met  

  Marie-José

JANUARI

7 januari 2021
13.00 - 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

28 januari
13.00 - 15.00   Tekenen en schilderen met 

Marie-José 

FEBRUARI 

4 februari
13.00 - 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

18 februari
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

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.

De zingevingsbijeenkomsten van Zin in 
Utrecht komen ook weer naar Podium Oost 
maar de data hiervan zijn nu nog niet 
bekend. Ook voor sommige andere dagen is 
het programma nog niet bekend. 
Kijk voor de actuele informatie op onze 
website: www.podiumoostutrecht.nl

Voor sommige dagen is het programma nog niet bekend. Kijk voor de actuele informatie op  
onze website: www.podiumoostutrecht.nl 

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.

Redactie:
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 

WIJ ZIJN OPEN

Zo goed en zo kwaad als het gaat houdt 
Podium Oost de deuren open. Bij elke 
aanpassing van de maatregelen kijken 
we wat dit voor gevolgen heeft voor de 
dagelijkse gang van zaken.

Voor zover ons bekend, zijn tot nu toe 
geen Corona-besmettingen vastgesteld 
die in Podium Oost zijn ontstaan. Dankzij 
onze beheerders Andy en Christa, veel ver-
antwoordelijke vrijwilligers, bezoekers en 
huurders, hebben de strikte gedragsregels 
binnen onze muren gewerkt. We hebben 
begrip voor de landelijke pas op de plaats, 
om daarmee het virus sneller de kop in te 
drukken. De maatregelen treffen iedereen. 
Dat is lastig, maar voor sommige wijkge-
noten is het extra lastig. Contact of een 
handje helpen, op gepaste afstand, kan 
dan van grote betekenis zijn.

ACTIVITEITEN
Onze eigen culturele activiteiten worden 
allemaal verzet naar een latere datum. Het 
is niet haalbaar om met de beperkte zaal-
bezetting goede voorstellingen te organi-
seren. We wachten op betere tijden en we 
onderzoeken of het mogelijk is voorstel-
lingen via livestream aan te bieden. Kijk 
voor de actuele informatie over de activi-
teiten in Podium Oost op onze website.

COMPLIMENT
De situatie vergt veel van onze vrijwilligers 
en onze beheerders. Andy en Christa hou-
den de bezoekers en zichzelf strikt aan de 
strenge regels. Wie rondloopt doet dat 
met een mondkapje, wie blijft zitten kan 
hem afdoen. Gelukkig kunnen we steeds 
rekenen op het begrip van de bezoekers. 
En dat is een groot compliment waard!

MAAR VOORLOPIG GEEN ALCOHOL 
EN VOORSTELLINGEN

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

De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook
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Uw vraag vormt ons uitgangs

EXPOSITIE 

‘Schilderen op de computer’, noemt 
Anne Gadellaa het. “Als ik zeg dat ik dit 
via de computer heb gemaakt zijn men-
sen soms teleurgesteld, alsof het minder 
is. Het is ook niet echt te vergelijken, al 
maak je bij schilderen ook vaak dezelfde 
processen door, kleur kiezen, vorm, weg-
gooien, weer opnieuw beginnen.” Haar 
werk is nu te zien in de centrale ontvang-
struimte van Podium Oost. Tenminste als 
de Coronasituatie dat toelaat.

Anne praat met grote passie over haar 
werk. “Het is altijd een reis vol spannende 
momenten. Veel momenten sta ik in du-
bio, ga ik door, gooi ik het weg, wordt dit 
wat...net als met schilderen met verf en 
penseel. Ik weet nooit waar ik uit ga ko-
men en dat vind ik er zo leuk aan. Natuur-
lijk ook veel frustratie. Van de 50 keer lukt 
het misschien één keer een eindresultaat 
te krijgen waar ik trots op ben.”

LAPLAND
Mijn reizen naar Lapland zijn vaak een 
bron van inspiratie bij het maken van 
mijn werk en de Dom Utrecht komt ook 

hier en daar terug. Ik heb een schat aan 
foto's, gemaakt door de jaren heen, die ik 
nu gebruik als basis of onderdeel in mijn 
digitale bewerkingen.” Hoewel Anne niet 
eerder exposeerde bij Podium Oost, heb-
ben veel wijkbewoners al met haar werk 
kennisgemaakt. Ze maakt namelijk, als vrij-
williger, ook alle publiciteitsposters van 
Podium Oost. “Dat vind ik geweldig leuk 

ANNE GADELLAA SCHILDERT MET DE MUIS
werk. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat 
het letterlijk met knip en plakwerk ging. 
Nu gaat dat allemaal veel makkelijk en 
sneller maar het blijft een uitdaging.”

EVENWICHT
“Ik wil dat er evenwicht in mijn werken 
zit, dat het klopt als je er naar kijkt, als ik 
er zelf blij van word en als anderen men-
sen er van genieten. Sinds mijn digitale 
werken voel ik me meer een kunstenaar: 
ik geniet enorm van het proces, dat had 
ik niet zo met schilderen en tekenen.”

“Achter mijn computer en tijdens mijn 
werkproces gaat er altijd een wondere 
wereld voor me open als ik aan het cre-
eren ben, maar ik wil ook dat het wat 
wordt, waar ik tevreden over ben. Altijd 
die mensen die zeggen: het gaat niet om 
het resultaat maar om het proces. Bij mij 
gaat het om beiden.” 
 

Dagelijks
Tijden: 9.00 ‒ 17.00 uur
Toegang: Gratis

WISSELEND PROGRAMMA

SPEEL-O-THEEK

In de Speel-o-theek kun je samen met jouw 
kind of kleinkind verantwoord en duur-
zaam speelgoed lenen. Op deze manier 
kun je uitproberen welk speelgoed de kin-
deren leuk vinden zonder dat je meteen tot 
aanschaf hoeft over te gaan. Als de Speel-
o-theek open is kunnen de kinderen ook 
met het speelgoed spelen. 

VERANDERING
Het huidige systeem is dat je per stuk en 
per keer betaald maar dat gaan we veran-
deren. Met ingang van 1 januari 2021 gaan 
we werken met een abonnement dat het 
hele jaar geldig is. Voor € 25,00 kunnen per 
keer maximaal 5 stuks speelgoed worden 
geleend. Tot 6 weken mogen de kinderen 

SPEELGOED UITPROBEREN er thuis mee spelen en daarna kan het 
eventueel eenmalig met drie weken wor-
den verlengd. Later in het jaar lid worden 
kan uiteraard ook, dan passen we het abon-
nementsgeld aan. Kijk op onze website om 
te lezen hoe het allemaal werkt. podium- 
oostutrecht.nl/actie2/speel-o-theek

Iedere woensdag (behalve vakantie) 
Tijd: 09:45 tot 13:00 uur
Toegang: Gratis


