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Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Oost mag het weten!
Volgens het Klimaatakkoord (Parijs 
2015) moet Nederland in 2050 aardgas-
vrij zijn. Onze gemeenteraad beslist nog 
dit jaar over de zogenoemde Transitievi-
sie Warmte waarin staat hoe en in welk 
tempo alle 160.000 woningen in de stad 
van het gasnetwerk ontkoppeld worden. 
Bijvoorbeeld door ze aan te sluiten op 
het Utrechtse warmtenet (stadsverwar-
ming). Dat stamt uit 1923, en levert nu al 
via een ondergronds buizenstelsel aan 
een kwart van de woningen heet water 
voor cv en tapwater. Zoals in Rijnsweerd. 
In de Transitievisie wordt per buurt een 
deadline voor de ontkoppeling voorge-
steld. In onze wijk zou de gaskraan in 
Oudwijk, Sterrenwijk en Wilhelmina-
park, bij elkaar 3.600 woningen, in 2030 
al dichtgaan. Dat is best snel! 
Meer informatie vind je op onze website 
www.oostkrant.com/aardgasvrij 

Alexander van den Kommer en Terry Slinkers van Sportspeeltuin Abstede bij het 
startpunt van het Ninja Obstakelparcours  ‒ ARNOUD WOLFF

OOST IN DE PRIJZEN

Vijf jaar geleden konden Alexander en 
Terry via een zogenoemd bewonersbod 
het beheer van de speeltuin aan de Ab-
stederdijk overnemen van de gemeen-
te. “We hebben hier een plek gemaakt 
van sport en uitdaging voor kinderen 
van álle leeftijden, achtergronden en  
fysieke mogelijkheden. Hier kunnen ze 
onbezorgd samen spelen en ravotten. 
Dit jaar hebben we een groot Ninja  
Obstakelparcours gebouwd, heel vet, 
óók geschikt voor kinderen met een rol-
stoel. Het prijzengeld van €2.000 gaan 

we gebruiken voor de nieuwbouw van 
een Peuterklimklauterdorp voor de al-
lerjongsten. Iedereen, jong én oud, is in 
onze speeltuin welkom!"

DERDE PRIJS VOOR RIETVELDHOF 
Oost kende meer succes bij deze verkie-
zing, want de zelfontworpen ontmoe-
tingstafel van het Rietveldhof in de 
Schildersbuurt eindigde op de derde 
plaats. Winnaar werd uiteindelijk Fort 
van Verbeelding dat muzikale projecten 
organiseert in de stad. ■ 

GEEN RACEBAAN 
IN OUDWIJK!

Vol trots laten Alexander van den Kommer en Terry Slinkers de oorkonde 
zien: hun Sportspeeltuin Abstede eindigde eervol als tweede bij de  
Toegankelijkheidsprijs, waarmee de gemeente Utrecht organisaties aan-
moedigt om iedereen - met en zonder beperking - het gevoel te geven 
dat hij welkom is.

VERKEER IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Tijdens de bewonersavonden vooraf  
waren er al twijfels, maar toen de asfalteer-
machine zijn werk had gedaan op de 
Oudwijkerdwarsstraat, schrok de buurt 
van de 'racebaan'. Hoe kunnen kinderen 
veilig oversteken op weg naar speeltuin 
De Bloesem of de Odysseeschool? En kun 
je hier nog veilig fietsen?

SNELHEIDSDUIVELS
Een petitie ging rond (450 handtekenin-
gen) en bewoners dwongen overleg af 
met de gemeente. Uit metingen bleek dat 
de maximumsnelheid van 30 km/u gere-
geld werd overtreden: 15% van de 1.500 Stil protest tegen snelheidsduivels op de Oudwijkerdwarsstraat ‒ ARNOUD WOLFF

 
Bijzondere vakanties 

voertuigen per etmaal rijdt harder dan  
38 km/u, met uitschieters tot 80 km/u! 
Daarnaast verviel het argument dat buslijn 
8 een brede plak asfalt zonder obstakels 
zou eisen: dat bleek 'slechts' een wens.

EXTRA MAATREGELEN
De straat krijgt daarom alsnog snelheids-
remmers zoals een zebrapad ter hoogte 
van de Beukstraat, straatprints met 
30km/u en meerdere wegversmallingen. 
Als over een paar maanden de Burge-
meester Reigerstraat is opgeknapt, kan 
ook buslijn 8 (eindelijk) weer door de 
Oudwijkerdwarsstraat rijden. ■

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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Team van Stadsjochies met Ellen 
Boekraad in yoga-zit op de tafel    
‒  ARNOUD WOLFF

ONDERNEMEN IN OOST Adeline Riesselmann | Stadionweg

Buurtgenoot Marijke van Dorst is biograaf 
van de in 1951 overleden schrijver. "C.C.S. 
Crone werd in 1914 geboren in de binnen-
stad. Toen hij veertien was verhuisde het 
gezin naar Oudwijk, waar hij op zijn koude 
zolderkamer verhalen en novellen begon 
te schrijven. Literair is hij in Oost geboren."
  
FERVENT WANDELAAR
Marijke vertelt dat C.C.S. Crone leerling 
was van het St-Bonifacius Lyceum aan  
de Kromme Nieuwegracht (de voorloper 
van het Bonifatius College) én graag wan-
delde. "Hij liep daarom dagelijks door Oost 
op weg naar de binnenstad, wat je terug-
leest in zijn verhalen. Zo schreef hij in  
de novelle 'Muziek over het water' (1940) 
de passage: Daarna liep hij naar Dirkse in 
de Burgemeester Reigerstraat om er het 
zondags bloemstuk te bekijken, maar de 
ruit was mat beslagen. Door de Oud- 
wijkerdwars en over de Tolsteegsingel 
dwaalde hij terug. En op de nieuwe ge-
denksteen staat het citaat: Ze liepen naar 
het Wilhelminapark. Daar sproeide de  
fontein. De zon gaf aan de druppeltjes de 
kleuren van de regenboog." 

'C.C.S. Crone liep 
dagelijks door Oost'

TRAGIEK, WEEMOED EN IRONIE
C.C.S. Crone schreef ook de novellen 
'Gymnasium en liefde' (1936) en 'Het 
feestelijke leven' (1939) waaruit het  
citaat komt bij het station. 
"Hij had een unieke wijze van schrijven. 
Zo noteerde hij na zijn dagelijkse wan-
delingen de observaties en invallen op 
smalle strookjes papier. Daarmee com-
poneerde hij heel zorgvuldig zijn verha-
len. Ook de tragiek, weemoed, ironie en 
lichte absurditeit in zijn werk blijven me 
fascineren, evenals het decor: Oost in de 
crisisjaren 30." ■

... ‘en hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg’, zo staat in 
grote letters op het hek langs de roltrap van het Centraal Station aan de 
jaarbeurszijde. Treinreizigers kunnen de regel dromen, minder bekend is 
dat de geciteerde C.C.S. (Kees) Crone opgroeide en schreef in Oost.  
Onlangs werd een gedenksteen onthuld bij zijn ouderlijk huis in Oudwijk. 

GEDENKSTEEN VOOR C.C.S. CRONE  

Biograaf Marijke van Dorst voor het ouderlijk huis van schrijver C.C.S. Crone aan de 
Van der Duijnstraat 2. Op zijn zolderkamer linksboven schreef hij in de jaren 30 zijn  
belangrijkste proza. Voor het huis ligt een gedenksteen met QR-code  ‒  MICHAEL KARS

Ellen beschikt over een ondernemende 
geest. Jarenlang had ze een eigen bedrijf 
dat kinderspeelgoed liet maken in China 
om in grote partijen te verkopen aan bij-
voorbeeld de Hema. Ondanks het zakelijk 
succes was ze toe aan iets nieuws. “Ik ben 
dol op reizen. Ik weet overal die onverge-
telijke plekjes te vinden, die je diep raken.” 
Ze volgde een opleiding tot zelfstandig 
reisadviseur en begon Wanderlust Travel, 
een reisbureau voor unieke reizen op maat.

WERELDERFGOED
Door corona liep de vraag naar wereldrei-
zen sterk terug. Ze kwam in contact met 
buurtgenoot Rob Geerlings. De onderne-
mer was met twee vrienden in een lege 
tuinkas aan de Rijndijk (een zijweg van de 
Koningsweg) de Stadsjochies begonnen, 
een kwekerij die theekruiden en cressen 
(smaakvolle kiemplantjes) levert aan res-
taurants. Hij wilde de kas uitbreiden met 

een eigen restaurant en biologische win-
kel. Of ze zin had om mee te denken. Daar 
had ze wel oren naar: “Duurzaam, lokaal 
en op zo’n mooie plek! Hier om de hoek 
liggen twee forten, die behoren tot de Hol-
landse Waterlinie, een werelderfgoed.”

BIJZONDERE BELEVENIS
Een paar dagen per week blijft ze reizen 
samenstellen voor avonturiers, de andere 
tijd ontvangt ze gasten en bezoekers van 
Stadsjochies voor wie ze ook nieuwe, bij-
zondere activiteiten bedenkt. Zoals verga-
deren in de kas tussen de komkommers en 
paprika's. “Twee dingen doe ik graag: men-
sen met elkaar in contact brengen en ze 
een bijzondere belevenis bieden. En dat 
lukt ook hier. Onlangs zijn we genomi-
neerd door het horecavakblad Entree  
Magazine in de categorie Best New Dining 
Experience. Daar zijn we natuurlijk erg 
trots op!” ■  

LITERATUUR IN OOST

Ellen Boekraad (54) reisde de hele aardbol rond, maar beleeft haar avon-
turen nu dichtbij huis: ze zet zich - waar ze maar kan - in voor de Stads- 
jochies, het nieuwe kassencomplex met restaurant aan de Rijndijk. Ze 
ontdekte er de wereld van cressen en theekruiden.

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl
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Annemarie Reinders | Marislaan

Utrecht, mijn  
dagelijkse kost
 
Vanuit mijn uitvalsbasis de Kromme-
rijnwijk fiets ik al tweeënhalf jaar op 
mijn mountainbike door de regio op 
zoek naar nieuws voor de Utrecht- 
editie van de Telegraaf. Pakweg 15 
tot 20 artikelen schrijf ik per week, 
gelukkig gebeurt er genoeg in en 
rondom de stad!
Ik woon meer dan 40 jaar in mijn 
stadsie, maar mijn baan als stukjes-
schrijver is dé manier om de stad 
nog beter te leren kennen. Uiteraard 
volg ik alle lokale politieke besluiten, 
en verwonder ik me vaak over de 
ingrijpende gevolgen. 
Een paar voorbeelden in Oost: de 
Oudwijkerdwarsstraat is onlangs 
opgeknapt, maar wat blijkt: het is 
een racebaan geworden! De mid-
denbaan van de Maliebaan wordt 
fietspad, terwijl de duizenden fiet-
sers juist haaks daarop van het cen-
trum naar het Science Park rijden. 
De beeldbepalende school aan de 
Rubenslaan staat al dertien jaar leeg, 
verpaupert de buurt, dus ... slopen 
maar! En het toppunt is het voorma-
lige spoorhuisje van Aline aan de 
Zonstraat. Ze had het opgeknapt en 
voorzien van zonnepanelen op het 
dak. Een of andere wijsneus bij de 
gemeente bedacht dat de bewoon-
ster, die haar vervallen huisje juist 
netjes en leefbaar wilde maken, 
niet conform de regels had geope-
reerd. Alles zou eraf moeten, verf 
én panelen ... 
Ik heb gemerkt dat je als journalist 
veel leed dat een logge ambtenaren- 
organisatie kan aanrichten in een 
buurt, kunt helpen voorkomen of 
verzachten. Dat vind ik een voor-
recht. Daarnaast biedt mijn baan 
een prachtige gelegenheid om juist 
enthousiast te schrijven over al het 
moois dat Utrecht te bieden heeft. 
En dat is veel, ook rondom de stad! 
 
Sociaal geograaf en planoloog Eric 
Roeske is journalist voor de Utrecht- 
editie van de Telegraaf en sportver-
slaggever voor diverse (atletiek)me-
dia. Eerder was hij o.a. perschef bij de 
Atletiekunie en FC Utrecht. 

  www.stadsjochies.nl

OP AVONTUUR BIJ DE STADSJOCHIES

uitvaarten

  In januari verschijnt de achtste 
druk van 'De schuiftrompet' (ver- 
zameld proza, 1947), een uitgelezen 
kans om kennis te maken met het  
werk van de schrijver C.C.S. Crone. 



 

Uw specialist in eten!  
Al 3 generaties, sinds 1948 

 

Burgemeester Reigerstraat 38 
slagerijbrouwer.nl

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

Slagerij
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Burgemeester Reigerstraat 43 
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

PANORAMA OOST Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer een Kees van Dongen aan de Maliebaan.

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

FRANS DRUPPERS
In Sterrenwijk hangen sinds kort uitvergrote (familie)foto's van bewoners 
aan de gevels. Ze vormen bij elkaar het kunstproject 'De Wijk als Fotoalbum'. 
In de Zenithstraat hangt een oude elftalfoto met stoere voetballers, waar-
van één met baard: Frans Druppers, geboren en getogen in Sterrenwijk.

PODCAST OOST Carel van den Tweel | Rita Hopperlaan

Velox, zijn (ex-)baard, het vele zonnen in 
de voortuin ("mijn grootste hobby"), zijn 
familie, het vlaggen op de Domtoren en de 
bijzondere werkmores in het magazijn van 
de gemeente waar hij 35 jaar werkte. “Als 
ik iemand kon matsen, dan deed ik dat." ■

loederden de huizen, maar de sfeer hier in 
de buurt bleef geweldig! We hielpen  
mekaar waar het kon. In de jaren 70 moest 
alles tegen de vlakte en kregen we nieuw-
bouw. Ze hadden mijn straatje wel mogen 
overslaan hoor, we zaten er prima." 

PODCAST
Voor het kunstproject is met Frans ook een 
podcast gemaakt. Daarin vertelt hij verma-
kelijk en soms ontroerend over DOS en 

Suze en Merijn willen graag een 
supergrote nepdinosaurus en een 
rekstok in hun straat  ‒  MICHAEL KARS

SUZE EN MERIJN
JONG IN OOST Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

Suze en Merijn zijn zes en vier jaar 
oud en wonen in de Hendrick de 
Keyzerstraat (Schildersbuurt). Wat 
vinden zij van Oost?

"We wonen al ons hele leven hier! We zit-
ten op de Daltonschool in Rijnsweerd, dat 
is heel dichtbij met de fiets. Het leukste 
aan de buurt vinden we onze straat en 
een beetje de speeltuin. Het is hier rustig, 
dus we mogen op straat spelen. Bijvoor-
beeld met Jesper, Kaj, Niki, Evi, Olivier,  
Aylin en Suna. We doen dan tikkertje en 
andere spelletjes. Oh ja, we bouwen ook 
een hut in de bosjes. En we tekenen met 
stoepkrijt op straat, want dat mag ge-
woon. Onze laatste tekening was een  
regenboog." 

Als het kon, wat zouden ze de burg-
meester vragen om te veranderen? "We 
willen een supergrote nepdinosaurus 
in onze straat! Of een nepeenhoorn, dat 
mag ook. Daarmee kunnen we dan nóg 
meer spelen. En we willen een rekstok."  
Suze laat direct een handstand zien. 
Een rekstok zou zéker aan haar besteed 
zijn. Nu maar hopen dat de burgemees-
ter de Oostkrant leest ... ■

Volwassenen krijgen vaak het (hoogste) 
woord in onze krant. Maar wat vinden 
kinderen van Oost? Zoë Spaaij hoort dat 
graag! Ben jij jonger dan 14 jaar en wil 
je in onze krant iets vertellen over je 
buurt, (sport)club of school? Neem con-
tact op via redactie@oostkrant.com 

Als ik aankom, staat hij bij het buurthuis te 
kletsen met fitnesstrainer Tonnie van de 
Laan. Frans (75) woont er tegenover. En in-
derdaad, de befaamde hardloper Rob 
Druppers is familie, zijn neef.

OPEN VOORDEUREN
Zijn vader overleed toen Frans drie jaar oud 
was, waarna zijn moeder zich moest red-
den met vijf kinderen in een tijd van mini-
male sociale voorzieningen. Volgens Frans 
kregen ze veel steun van familie en buren: 
"Die saamhorigheid en open voordeuren 
van het Oude Wijk mis ik. Sta een beetje 
open voor je buren, zeg ik altijd.” Zelf heeft 
hij prima contact met het Marokkaanse ge-
zin naast hem en de Italiaanse lesbische 
dames verderop in de straat. Frans keuvelt 
met iedereen.

HET WITTE DORP
We lopen het buurthuis in en hij laat me  
de grote historische foto's zien met witte 
huizenblokken, het Witte Dorp in de volks-
mond. "Gebouwd in de jaren 20, eenvou-
dig, zonder badkamer. Na de oorlog ver-

   De podcast is te beluisteren op:
www.oostkrant.com/podcast.

Fra㎱ Druppers geniet ㏌ zijn voortu㏌ van het najaarszonnetje  ‒  MICHAEL KARS



Het is een zonnige namiddag in septem-
ber. Schrijver Luuc Kooijmans stalt zijn bis-
troset uit naast zijn hoekhuis aan de Bos-
boomstraat. Zijn krantje ligt op tafel, de 
thee is warm. Zo vangt hij de laatste zon-
nestralen van deze lange nazomer. Onder 
het bladerdak van een grote plataan kijkt 
hij uit op een verwilderde zijmuur van een 
garagebox. De gaten in de muur zijn ge-
vuld met bloempotten. Het tuintje ademt 
een Franse sfeer. 
Luuc woont hier nu zes jaar: “Het is een 
heerlijk plekje. Met veel mensen die langs- 

lopen maak ik een praatje. Ik heb voor de 
muur wat plantenbakken neergezet 
waarin nu ook wilde planten en bloemen 
groeien. De natuur komt hier gewoon 
aanwaaien." Zijn tuin is eigenlijk openba-
re stoep, en dus eigendom en in beheer 
van de stad. "Soms vrees ik voor de bos-
maaier en opruimers van de gemeente", 
zegt hij lachend, "maar tot die tijd geniet 
ik van deze wilde muurtuin en hopelijk 
doet de buurt dat ook!" ■

 

  www.groenoost.net 

DE WILDE MUURTUIN VAN LUUC

 
Een hert kijkt verschrikt rond. Een vogel 
verlaat snel zijn nest. Ze voelen zich niet 
meer veilig in het bos van Amelisweerd. 
Hun leefomgeving is aangetast door de 
verbreding van de snelweg. Gelukkig is 
dit ‘slechts’ een doemscenario dat kun-
stenaar en activist Jamie Nee op de twee 
schakelkasten naast buurtsuper Olijfje 
(Jan van Scorelstraat) met een spuitbus 
heeft gemaakt. Zijn kunstwerken zie je 
op meerdere plekken in de Schilders-
buurt en verbazen me steeds weer. Waar 
andere graffitikunstenaars kiezen voor 
grote muren, maakt hij de stad mooier 

Luuc Kooijmans in zijn muurtuin aan de Bosboomstraat  ‒  DEBORAH VAN DER VLIST 
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door grijze en saaie schakelkasten op te 
vrolijken. Ik zie achter veel ramen in 
onze wijk posters hangen met de op-
roep om het Amelisweerd niet te asfalte-
ren. Deze schildering vertolkt heel goed 
de wens van Oost om het bos te behou-
den. Op artistieke wijze geeft buurtge-
noot Jamie Nee de natuur een stem. 
Hopelijk stroomt de boodschap via de 
schakelkasten door naar Den Haag. ■

  Zoë Spaaij zoekt naar (verborgen) 
verhalen in het straatbeeld van Oost.
Heb je tips? Laat haar weten via 
www.oostkrant.com/straatbeeld

GROEN OOST Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan STRAATBEELD Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

   

professioneel 
maar toch zo 
dichtbij 

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Op het Lodewijk Napoleonplantsoen 
woont hovenier Marien van Schaik  
met rondom uitzicht op het groene Krom-
merijnpark. In de prachtige zomer van 
2020 brachten Marien en zijn vrouw  
Jacqueline, gewapend met stretcher en 
koelbox, vele dagen door op de houten 
vlonder aan de Kromme Rijn. Samen met 
Jochie, een grote lieve zwarte labrador 
die ze hadden gered uit het buitenland. 
Talloze passanten kwamen buurten.  
Gezelligheid troef. 
Zes jaar geleden hadden ze wat gekregen 
met elkaar. Zij had een scheiding achter de 

rug en hij een faillissement: “Als je alles 
kwijt bent en je vindt elkaar, dan geniet je 
samen van alle kleine dingen.” In novem-
ber 2020 trouwden ze, niet veel later lie-
pen ze allebei corona op. Een aanslag op 
de toch al broze gezondheid van Jacque-
line. Afgelopen augustus overleed ze aan 
een acute hartstilstand. Haar dood raakte 
een snaar in de omgeving: Marien werd 
overstelpt met kaartjes. Nu hij weer aan 
het werk is, is er voor hem een appgroep 
met 33 hondenbaasjes in de buurt. “Elke 
dag komt iemand Jochie even uitlaten.” 
Dat ontroert hem. ■

MARIEN VAN SCHAIK 
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BUURTGENOTEN Adeline Riesselmann | Stadionlaan

Colofon
De Oostkrant wordt 4x per jaar huis-aan-huis 
bezorgd in Utrecht-Oost. Oplage 14.000. 
De Oostkrant is een uitgave van Stichting 
Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO 
0158028015), in 2010 opgericht zonder  
winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuurs- 
en redactieleden zijn bewoners uit de wijk.  
Inkomsten uit advertenties en het Initiatieven-
fonds dekken de productiekosten. 
Meer informatie www.oostkrant.com 
Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres 
naar de bezorgdienst guus@touker.nl
Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),  
Monique Biesaart (corrector), Niels Bongers 
(cartoonist), Michael Kars (fotograaf),  
Annemarie Reinders, Adeline Riesselmann, 
Zoé Spaaij, Carel van den Tweel en Deborah 
van der Vlist.
Contact: redactie@oostkrant.com
Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek (voor-
zitter), Michael Lohle (penningmeester),  
Henriette Hettinga (secretaris) en Ger Offringa. 
Contact: bestuur@oostkrant.com
Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat
Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Adverteren deadline 12 februari 2022
Contact: ger.offringa61@gmail.com
Volgende editie Vanaf 11 maart 2022

TIP DE REDACTIE!
We horen graag wat er 
gaande is in Oost. Stuur je 

tip, nieuws of aankondiging per mail 
naar redactie@oostkrant.com

Na de Nachtegaalstraat gaat ook de Bur-
gemeester Reigerstraat op de schop. De 
levendige winkelstraat in het hart van 
Oudwijk heeft een rijke historie van 
herinrichting. Toen Oost in de 19de 
eeuw nog voornamelijk hoveniersge-
bied was, was het slechts een onverhard 
pad achter de Maliebaan. Na de aanleg 
van de Oosterspoorbaan in 1874 kreeg 
deze zogenoemde Derde Baansteeg een 
spoorwegovergang en via de Maliebaan 
een aansluiting op de Nachtegaalstraat. 

BURGEMEESTER REIGERSTRAAT In 1909 werd de steeg (net als de Nach-
tegaalstraat) verbreed, bestraat en ver-
lengd richting het in 1896 geopende 
Wilhelminapark. Zo ontstond een door-
gaande route van binnenstad naar park.
Als hommage aan de in 1908 overleden 
burgemeester Bernardus Reiger werd de 
Derde Baansteeg in 1911 naar hem ver-
noemd. Reiger was een ondernemende 
bestuurder die had gezorgd voor stads-
parken, een stedelijk aardgasnet, armen-
zorg en een uitgebreid tramnetwerk 
waarvan lijn 2 door Oudwijk reed. Deze 
pioniersgeest waart nog altijd rond in 
'zijn' straat. ■

Derde Baansteeg (nu Burgemeester  
Reigerstraat) in 1910   ‒  HET UTRECHTS ARCHIEF

 

  Zondag 12 december
Tijd: 11:00 tot 12:30 uur
Kosten: € 8,- p.p. (U-pas € 4,-) 
Inschrijven: www.oostkrant.com
(ook voor de coronamaatregelen)
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SCHAKELKASTEN

Buurtwandeling
Wilhelminapark
 
Wat had het Melkhuisje in het Wilhelmina-
park met drankmisbruik te maken? Waar 
zat vroeger de chique Emmakliniek? Wat is 
de oorsprong van het Hogelandsepark? 
Wandel mee met de stadsgids van 't Gilde 
door de buurt rond het Wilhelminapark 
voor de antwoorden! Hij laat je zien hoe 
tuinderijen en een klooster gaandeweg 
plaatsmaakten voor stadsuitbreiding. Met 
de opening in 1898 van het Wilhelminapark 
als hoogtepunt. ■

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT

030-2520296
HAIRFIX.NL



 

LEZING & DEBAT
 

CULINAIR 

CULTUUR 

DECEMBER 2021

 ACTIVITEITEN
 

SENIORENINLOOP

VRIENDEN VAN

IN  DIT  NUMMER

Oudwijkerdwarsstraat 148  •  3581 LJ Utrecht  •  T 030 258 19 94   
info@podiumoostutrecht.nl  •  www.podiumoostutrecht.nl

Podium Oost is er voor iedereen in 
Utrecht Oost. Echt voor iedereen. Een 
wijk met zo'n gevarieerde bevolkingssa-
menstelling vergt ook een gevarieerd 
aanbod. “Daarom gaan we misschien 
ook iets verder in ons aanbod dan het 
traditionele buurthuis,” legt beheerder 
Andy Wernsen uit. Met zijn rechterhand 
Christa Wollaars heeft hij de dagelijkse 
leiding en houdt hij contact met de  
ruim 75 vrijwilligers, die Podium Oost  
draaiende houden.

HET PODIUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN UTRECHT-OOST

VOLOP ACTIE ROND DE KERSTDAGEN 

PODIUM OOST: OOK DE HUISKAMER VAN OOST

Uit de inhoud van de Podium Oostkrant, 
kon je wel eens de indruk krijgen, dat er 
alleen maar voorstellingen, lezingen, ex-
posities en optredens plaatsvinden, waar 
overigens veel wijkgenoten op afkomen. 
Andy: “Misverstandje, we zijn wel degelijk 
ook de huiskamer van Utrecht Oost, waar 
je van harte welkom bent voor een  
praatje en een kopje koffie of thee. Maar 
ja, daar kan je moeilijk elke keer de krant 
mee openen.”

“Zo hebben we elke week op dinsdag- en 
donderdagochtend een senioreninloop. 
We hebben 3 keer in de maand samen 
eten. Er wordt geschaakt, gekaart, spelle-
tjes gedaan. De Nederlandse en Arabische 
lessen gaan ook gewoon wekelijks door. 
De wijkagent houdt bij ons spreekuur. 
Loop maar eens binnen overdag. Het is 
hier eigenlijk alle dagen gezellig druk. 
Christa zorgt niet alleen voor schone en 
opgeruimde ruimtes, maar is ook het luis-
terend oor van Podium Oost.”

KERSTPROGRAMMA
Misschien niet zo spectaculair, maar met 
grote regelmaat zijn er activiteiten waar 
echt iedereen aan mee kan doen. “Rond 
de kerstdagen hebben we elk jaar een 
bijzonder programma. Dit jaar weer. Op 
15 december een kerstbingo, op woens-
dag de 22e maken we kerststukjes en de 
23e is er weer een kerstlunch. Wel even 
bij mij opgeven natuurlijk,” voegt Andy 
daaraan toe.

Tijdens de kerstvakantie liggen veel acti-
viteiten stil. Maar niet de senioreninlopen. 
“Die zijn juist in deze periode een houvast 
voor veel wijkbewoners.”

OPEN ARMEN
Andy vindt het ontzettend jammer dat de 
grote verbouwing van Podium Oost op-
nieuw een jaar is uitgesteld. “Iedereen is 
hier zeer welkom. Als mensen eenmaal 
binnen zijn, voelen ze zich onmiddellijk 
thuis. Nieuwe bezoekers ontvangen we 
met open armen. Maar je moet wel een 
behoorlijke drempel over om hier naar bin-
nen te gaan. Het gebouw straalt niet be-
paald gastvrijheid uit. Dat kan veel beter, 
zegt hij, en kijkt mijmerend over zijn 
schouder naar de schets van het nieuwe 
Podium Oost. 

Andy en Christa zijn dagelijks telefo-
nisch bereikbaar via 030 2581994. 
Of mailen naar info@podiumoost 
utrecht.nl

ACTIVITEITEN

 
 

Buurthuizen zijn het hart van de samen-
leving. Dat hebben we zondag 31 okto-
ber tijdens de lancering van Podium om 
de Hoek gezien en gehoord.  

PODIUM OM DE HOEK VAN START 
PODIUM OM DE HOEK

Een bruisend hart, vol culturele optredens, 
heerlijke hapjes en verfrissende ontmoe-
tingen. Podium om de Hoek is een feit, 
een podium waar we allemaal van kunnen 
genieten.

LANCERING OP VIER LOCATIES
Op de fiets langs vier verschillende locaties 

werd iedereen ondergedompeld in cul-
tuur. De officiële aftrap was om 11.00 uur 
in Burezina in Overvecht, daarna stond Po-
dium Oost op de route met Stadsgenoten, 
een optreden van Liza, Herman & De Baaf. 
Om 15.00 uur zong iedereen mee met  
Vink & Boet bij Nieuw Rotsoord. De dag 
werd afgesloten met Grachtensmart en 
Wim Egz Ensemble bij In de 3 Krone aan 
de Oudegracht. 
De komende tijd staan er nog veel meer 
optredens in de buurthuizen op het pro-
gramma. 

Kijk op de website: 
www.podiumomdehoek.nl

We weten niet hoe de corona-maat-
regelen eruit zien als deze Podium 
Oostkrant verschijnt. Die kunnen ge-
volgen hebben voor een bezoek aan 
Podium Oost. Houd daarom de web-
site van Podium Oost (podiumoos-
tutrecht.nl) in de gaten. Of nog beter, 
abonneer je op de nieuwsbrief van 
Podium Oost dan blijf je goed op de 
hoogte. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan 
via: info@podiumoosturecht.nl 

CORONAMAATREGELEN

VOEDINGSBEGELEIDING  & COACHING



DE MUZE VAN UTRECHT  
EEN FILM VAN MARTIN DE VRIES
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Het is het bijzondere verhaal van de trans-
formatie van een vervallen stadshotel tot 
een uniek kleinschalig hotel aan de Tol-
steegsingel. Elke kamer van dit hotel ver-
wijst naar een Utrechts museum.
Broer en zus Paul en Cocky Barendregt 
krijgen een steeds hechtere band met el-
kaar na het veel te vroege overlijden van 
hun beide partners. Samen met hun 
dochters proberen zij het vervallen pand 
nieuw leven in te blazen. Een uitdagend 
project dat niet zonder slag of stoot ver-
loopt. De onderlinge verhoudingen wor-
den danig op de proef gesteld. De ge-
meentelijke instanties werken niet mee. 

KENNISPODIUM

CULTUUR

zorgd door Marieke van Laar, Maartje Mikx, 
Joost Augusteijn en Jarno Hoogerbrug, 
met muzikale begeleiding van een pianist. 
Schrijf je snel in, want we verwachten veel 
bezoekers!

Zondag 13 februari
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00, kinderen t/m  
12 jaar € 5,00
Inschrijven: info@podiumoost utrecht.nl 
o.v.v. datum en aantal personen

‘PODIUM ONTMOET OP ZONDAG’: PODIUMKUNST

THEATERSPORT ‘IETS ANDERS’

EXCLUSIEF VOOR DE VRIENDEN VAN PODIUM OOST

SCHRIJVER RONALD GIPHART

VRIENDEN EVENT VRIENDEN VAN

Het volgende Vriendenevent is gepland 
voor zondagmiddag 30 januari 2022 met 
als gast Ronald Giphart. Hij is schrijver 
en spoken word-artist, levendig, humor-
vol en woont in Utrecht-Oost. Dit event 
is exclusief voor de Vrienden van Podi-
um Oost toegankelijk. Elke vriend ont-
vangt na de jaarwisseling een persoon-
lijke uitnodiging per mail of post.

NOG GEEN VRIEND VAN PODIUM OOST?
Word Vriend Van en je ontvangt ook een 
uitnodiging voor het Vriendenevent met 
Ronald Giphart. Aanmelden als Vriend 
kan via podiumoostutrecht.nl/vrienden 
van podium oost of persoonlijk aan de 
bar in Podium Oost.

Zondag 30 januari
Tijd: 15.30 uur
Toegang: Exclusief voor Vrienden  
van Podium Oost

Zin in een keer Iets Anders? De Utrechtse 
improvisatietheater- en theatersport-
groep Iets Anders verzorgt op zondag 13 
februari een voorstelling in Podium Oost. 
Maar niet zonder jouw inbreng! 

Als je het leuk vindt, kun je tijdens deze 
interactieve voorstelling meedenken hoe 
de voorstelling verder gaat verlopen. Na-
tuurlijk mag je ook gewoon komen kijken. 
Het thema is ‒ hoe kan het ook anders ‒ 
Utrecht Oost! De voorstelling wordt ver-

 
 
 

 
 

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  

Zumba
De beste work-out voor een goede conditie.

Calorieverbranding en dansplezier op 
Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse muziek.

Open huis: 12 jan, 2 feb,2 maart en 6 april 
Start lessen :19 jan, 9 feb, 9 maart en 13 april

Meer informatie: www.salsamandali.nl

Woensdag 20.00 - 21.00 uur 
10 lessen € 80,00 en studenten € 70,00

Podium Oost,  Oudwijkerdwarsstraat 148 

JA, IK WORD  VRIEND VAN

Naam:…………………………………………………………………………………………….

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

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

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

Datum:…………………………………………………………………………………………..

Lever dit formulier ingevuld in bij Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148, 
Utrecht of maak er een foto van en mail deze naar 
vrienden@podiumoostutrecht.nl.

WAT BETEKENT PODIUM OOST VOOR 

'VRIEND VAN' 
CHAMP BOUWMAN 

Als klap op de vuurpijl mogen ze - na drie 
jaar van bloed, zweet en tranen - de deu-
ren niet openen door de Coronacrisis. Met 
vallen en opstaan en met hulp van de ver-
borgen aanwezigheid van hun overleden 
geliefden, bereiken zij alsnog hun doel.  
Na afloop van de filmvertoning is er de 
mogelijkheid om in gesprek te gaan met 
Martin. 

Zondag 9 januari
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00
Reserveren: info@podiumoostutrecht.nl 
o.v.v. datum en aantal personen

Filmmaker en buurtbewoner Martin de Vries komt op zondag 9 januari naar Podium 
Oost. Hij leidt dan zijn laatste film ‘De Muze van Utrecht’ in.  

‘Wil je Vriend van Podium Oost worden, 
wil je daarover nadenken’, vroeg een 
vriend hem. Hij wilde zijn vriend graag 
steunen voor het feit dat hij zich inzet 
voor een goed doel, het werd de aanlei-
ding om zich te verdiepen in het wijk-
centrum. Ik raak in gesprek met een 
‘jonge’ Vriend Van. De ervaringen met 
Podium Oost zijn tot nu beperkt, hij 
kwam er om te stemmen en heeft er 
eens een ruimte gehuurd.

WAAROM VRIEND VAN WORDEN?
‘Nu ik Vriend ben volg ik Podium Oost 
meer en groeit de interesse om naar een 
event te gaan. Elkaar in de wijk kunnen 
ontmoeten, in het wijkcentrum samen iets 
kunnen doen dát wil ik steunen’. Hij roept 
wijkbewoners op om ook na te denken 
over de betekenis van Podium Oost en of 
je daar zelf aan wil bijdragen. Om dit te 

ondersteunen hoeft het niet persé iets 
voor jezelf te zijn. 

WENSEN VOOR DE TOEKOMST?
Hij hoopt dat de verbouwing doorgaat en 
het gebouw een meer uitnodigend karak-
ter krijgt. Ons wenst hij veel actieve Vrien-
den die we ook kunnen vasthouden met 
o.m. boeiende vriendenevents.

BESTEDING VRIENDENDONATIES
De St. Vrienden gaat bijdragen aan de ver-
nieuwbouw, waaraan? Champ vindt het be-
langrijk dat het naar iets gaat wat nodig is 
en lang meegaat. Een verbetering van de 
keuken als hart van een aantal activiteiten, 
een leeshoek? Of een wand met een kaart 
met daarop de wijken van Oost met in het 
centrum Podium Oost als de plek waar alles 
samen komt.
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UITKNIPPER 
ACTIVITEITEN EN ONTMOETINGEN

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

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

ODE AAN DE ERGERNIS 

TARA VAN 
UTRECHT
 
Van 12 december tot 4 februari toont 
Tara van Utrecht kleine houten collages 
en schilderijen met gedichten, onder het 
thema ‘Ode aan de ergernis’. Tara geeft 
op geheel eigen wijze vorm aan wat er 
in haar onderbewustzijn leeft. Ze tekent 
en schildert (is autodidact), maar schrijft, 

EXPOSITIES

In het kader van de culinaire vrijdag staat er 
elke derde vrijdag van de maand een land 
centraal in de Wereldkeuken. De Wereldkeu-
ken brengt verschillende culturen bij elkaar. 
Een kok uit een land kookt samen met stu-
denten van het University College een drie 
gangenmenu uit het betreffende land. Tij-
dens en na het diner vertelt de kok over de 
cultuur, de politiek, de muziek van het land.

HELPEN BIJ DE WERELDKEUKEN?
We zijn op zoek naar mensen die het team 
van de Wereldkeuken komen versterken. 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op 
via: info@podiumoost utrecht.nl Kijk op 
www.podiumoostutrecht.nl voor de the-
ma’s van de wereldkeukens.Vooraf reserve-
ren is noodzakelijk: info@podiumoost- 
utrecht.nl o.v.v. datum en aantal personen.

Vrijdag 21 januari en 18 februari
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00  met U pas € 9,00

CULINAIR

ONTMOETING  
VAN CULTUREN 
WERELDKEUKEN ARCHEOLOGIE IN OOST

KENNISPODIUM

Archeologie saai? Niet als je stads-
archeoloog Herre Wynia aan het woord 
laat. Samen met zijn collega Annette Bak-
ker vertelt hij ons over de bijzondere ont-
dekkingen die zij deden in onze buurt. In 
het Utrecht Science Park zijn sporen van 
menselijke bewoning van 13.000 jaar ge-
leden (vroege steentijd) gevonden. Men-
sen trokken door dit landschap, op zoek 
naar voedsel. Tijdens werkzaamheden in 
de Oudwijkerdwarsstraat vonden de ar-
cheologen eerst een skelet van 300 jaar 
oud en vervolgens de restanten van een 
goed bewaarde nederzetting uit de vroe-
ge Middeleeuwen. Ook al is het onder-
zoek naar duizenden vondsten nog lang 
niet afgerond, toch is er al veel te vertel-
len over deze spectaculaire opgraving. 
Een interessante middag voor wijkbewo-
ners van alle leeftijden!

Zondag 12 december
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00 kinderen t/m  
12 jaar € 5,00
reserveren: info@podiumoostutrecht.nl 
o.v.v. datum en aantal personen

dicht en fotografeert ook. 
Na een carrière van vijfentwintig jaar in de 
tijdschriften-journalistiek heeft zij in de ja-

“O.l.v. Ilse Muller begon ik in 2003 met 
de cursus ‘Tekenen leer je zo!’ bij de 
Volksuniversiteit Utrecht met kunst 
schilderen. Ik werd meteen enthousiast 
en wilde meer. Ik woonde toen in 
Utrecht Oost. Van 1978 tot 1997 was ik 
huisarts in Oudwijk en Sterrenwijk.
In eerste instantie schilderde ik naar aan-
sprekende fotobeelden in kranten en 
tijdschriften. In de loop van de jaren ging 
ik steeds meer richting impressionisme.
Steeds vaker ging ik schilderen in de 
open lucht. Vele onderwerpen passeren 
de revue: stillevens, portretten, land-
schappen en aansprekende taferelen. Ik 
werd vooral geïnspireerd door eigen fo-
to’s van taferelen op straat en plein-air 
sessies. Reizen in het buitenland en kijken 
met een ‘schilders’ blik geven een extra 
dimensie.
In Leeuwarden wonend volgde ik een op-
leiding (3jr) voor figuratief schilderen aan 
de kleinste academie voor figuratieve 
kunst ‘De Foudgumse School’ in Foud-

gum, een plaatsje vlak boven Dokkum. Ik 
werd lid van het schilders collectief 
NOORD9, een groep van schilders die sa-
men deze opleiding hebben gevolgd.
Toen verhuisde ik naar Bunnik en meldde 
ik me aan bij het atelier "De Toets" in 

ren dat ze in Nieuw-Zeeland woonde haar 
creatieve kant ontdekt en ontwikkeld. Zelf 
zegt zij: “Ik maak naïeve kunst. Ik tap als 
het ware in mijn onderbewuste waardoor 
de indrukken als vanzelf in woord en 
beeld naar de oppervlakte stromen.”
Tara is geen onbekende in Podium Oost: 
in 2019 heeft zij een presentatie gegeven 
over consoles in Utrecht en haar gedich-
ten daarbij. 

Zondag 12 december
Tijd: 16.00 ‒ 18.00 uur
Toegang: Gratis

info@podiumoostutrecht.nl
Tel: 030-2581994
Of loop even binnen 
Oudwijkerdwarsstraat 148

Kom jij de 
brigade van de 
Wereldkeuken 
versterken?

Kerst 
bij Podium Oost 

Oudwijkerdwarsstraat 148
www.podiumoostutrecht.nl

Kerstbingo 
Woensdag 15 december

Kerststukjes maken
Woensdag 22 december 

Aanmelden: via info@podiumoostutrecht.nl of 030 – 2581994

‘SCHILDERS’ BLIK GEEFT EXTRA DIMENSIE
BERT DEKKER

Zondag 12 december
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00  
kinderen t/m 12 jaar € 5,00

Archeologie in Oost

Zondag 12 december
Tijd: 16.00 ‒ 18.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie
Tara van Utrecht

Zondag 9 januari
Tijd: 15.00 uur
Toegang: €  10,00

De Muze van Utrecht
Een film van Martin de Vries

Vrijdag 21 januari
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00   
met U pas € 9,00

Wereldkeuken

Zondag 30 januari
Tijd: 16.00 uur
Toegang: op persoonlijke  
uitnodiging

Ronald Giphart 
(exclusief voor de Vrienden van  
Podium Oost)

Zondag 6 februari
Tijd: 16.00 ‒ 18.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie
Bert Dekker

Zondag 13 februari
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00  
kinderen t/m 12 jaar € 5,00

Theatersport

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

Wereldkeuken

Zeist.  Ik heb diverse workshops ge-
volgd waaronder “Luchten” bij Dinie 
Boogaard en model schilderen van Diny 
in Steenwijk. En ik heb ook geprofiteerd 
van de tekenworkshops van Humphry 
Bennet Terschelling.”

Zondag 6 februari
Tijd: 16.00 ‒ 18.00 uur
Toegang: Gratis



COLOFON

‘Podium Oostkrant is een uitgave  
van Stichting Podium Oost en ver-
schijnt als los katern in de Oostkrant’. 
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ACTIVITEITEN PROGRAMMA DECEMBER - MAART 2022
wijzigingen voorbehouden

Door eventuele corona-maatregelen kan het 
programma afwijken.
Kijk voor de actuele situatie onze website: 
podiumoostutrecht.nl of neem contact op via: 
030-2581994.

Elke werkdag is er de open inloop van  
9.00-17.00 uur.
De Weggeeftafel is elke werkdag van  
9.00 tot 17.00 uur geopend.

MAANWDAG

11.00-16.00  Klaverjassen
14.30-16.30  Aquarelleren voor volwassenen
14.30-16.30  Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
14:00-15:00  Fit met Ret
15.45-18.45  UtrechtDanceCenter Kids
17.30-19.00  Samen eten (4e maandag van de 

maand)
19.30-23.00  Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15  Swing In Utrecht

DINSDAG

09.00-10.15  Dapiyo beweegles
09.00-13.00  Senioren-inloop
09.30-11.30  Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
13.30-16.30  Dinsdagmiddag Bridge
18.30-19.30  Mindful Yoga in de buurt
20.00-21.30  Nederlandse taalles met Mike
19.30-22.30  Bridgecursus
19.55-20.55  Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG

09.15-10.15  Oefentherapie Cesar
10.30-11.30  Oefentherapie Cesar
09.30-12.30  Digi-inloop Wijkcoöperatie Oost 

voor Elkaar
10.00-11.00  Wandelen in Oost

09.30-13.00  Speel-o-theek
12.15-13.45  Vallen verleden tijd
19.30-20.30  Nederlandse taalles met  

Hanneke
19.30-22.30  Bridgecursus
20.00-21.00  Zumba

DONDERDAG

09.00-10-00  Mindful Yoga in de buurt
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
13.30-14.30  Tai Chi met Olga
15:00-17:00  Computercursus
15.30-19.30  UtrechtDanceCenter Kids
17.30-19.00  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

09.00-10.00  Mindful Yoga in de buurt
10.00-12.00  Computercursus (start op  

14 januari)
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

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

DECEMBER
2 december
13.00- 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

9 december
13.00 ‒ 15.00  Zin in Utrecht: Vertrouwen

16 december
13.00 ‒ 15.00  Tekenen en schilderen met  

Marie-José

JANUARI
6 januari
13.00- 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

FEBRUARI
3 februari
13.00- 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

MAART
3 maart
13.00- 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

APRIL
7 april
13.00- 15.00  Spelletjes met Frank Leenders

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

IEDERE DONDERDAG VAN  
10.00 TOT 15:00 UUR

Vanaf 10.00 uur Inloop + koffie

10.00 ‒ 12.00 uur Schaken met Frans

10.30 ‒ 11.30 uur  Fysio - gym (gratis)  

i.s.m. Academie Instituut

12.00 ‒ 13.00 uur Gezamenlijke lunch

13.00 ‒ 15.00 uur  Computer-inloop met  

Josephine en Philip

Onbeperkt koffie en thee € 1,50
Lunch € 2,00 
Voor de lunch opgeven per week voor  
10.30 uur bij info@podiumoostutrecht.nl  
030- 2581994 of bij Andy in Podium Oost.

Er zitten nog allerlei activiteiten in de planning 

waarvan op dit moment nog niet bekend is 

wanneer ze gaan plaatsvinden. Dit zijn: 

• Zin in Utrecht 

• Tekenen en schilderen met Marie-José 

• Lezingen en muzikale activiteiten 

• Filmpjes met Andy 

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

ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP DECEMBER - MAART 2022 
Programma onder voorbehoud

www.podiumoostutrecht.nl

SCHAAKWEDSTRIJD 
VOOR AMATEURS 
Podium Oost wil op zondag 27 maart 
een schaakwedstrijd voor amateurs or-
ganiseren. We willen graag weten hoe-
veel belangstelling er is om hier aan 
mee te doen en ook of er mensen zijn 
die willen helpen met de organisatie.
Meer informatie en opgeven via
info@podiumoostutrecht.nl, 
telefoon: 030 ‒ 2581994 
of bij Podium Oost aan de bar. 
 
Zondag 27 maart 

SCHAAKWEDSTRIJD

OLIEBOLLEN BAKKEN 
Odensehuis Andante gaat op woensdag 
22 december met mensen met dementie 
en een aantal vrijwilligers oliebollen bak-
ken in en voor Podium Oost. De oliebol-
len zijn te koop tegen een vrijwillige bij-
drage. 

Woensdag 22 december
Tijd: 14.00-16.00
Prijs: Vrijwillige bijdrage

KERSTSTUKJES 
MAKEN 
Ook zo'n zin in de gezellige kerstsfeer? 
Altijd al kerststukjes willen maken die je 
in het nieuwe jaar met moeite weer weg-
doet? 
Dat kan op woensdag 22 december in Po-
dium Oost. Onder deskundige begelei-
ding kan iedereen van 13.30 tot 16.30 uur 
een eigen kerststuk samenstellen. 
Eigen bijdrage voor de materialen is  
€ 5,00 inclusief koffie en gebak. Vooraf 
aanmelden is i.v.m. de aanschaf van ma-
terialen en de coronamaatregelen ver-
plicht. Dat kan telefonisch: 
030 2581994, of via 
info@podiumoost utrecht.nl.

GEZELLIGE 
KERSTBINGO

Woensdag 22 december
Tijd: 13.30 uur
Toegang: € 5,00
 

KERSTWORKSHOP

KERSTACTIVITEIT OUDE JAAR

COMPUTER CURSUS 
Verbeter uw digitale vaardigheden

SENIORENINLOOP

Is het werken met een computer of lap-
top lastig? Bij Podium Oost helpen we 
iedereen graag verder. Op vrijdag 14 ja-
nuari start er een computercursus voor 
senioren. 

Niet alleen het gebruik van de computer 
en laptop komt aan bod, maar praktische 

zaken op het internet zoals internetban-
kieren, het downloaden van de afvalwijzer 
van gemeente Utrecht of het gebruik ma-
ken van Facebook.

Iedereen leert op zijn/haar eigen niveau 
heel praktisch omgaan met de computer 
en het internet. Als u een laptop heeft 
kunt u die meenemen, anders horen wij 
het graag van u. Er zijn enkele computers 
beschikbaar.
Een groep bestaat uit max. 5 deelnemers. 
De lessen duren 2 uur en wordt begeleid 
door Josephine Kestens die met haar ei-
gen ontwikkelde methode u wegwijs 
maakt in de digitale wereld. Aanmelden: 
via info@podiumoost utrecht.nl of 
030 ‒ 2581994.

Vijf vrijdagen vanaf 14 januari 
Tijd: 10.00 ‒ 12.00 uur
Kosten: € 65,- (€ 50,- met Upas)

SENIORENINLOOP

JUBILEUM 

ODENSEHUIS 
ANDANTE
Odensehuis Andante viert in maart 2022 
haar 5+1-jarig jubileum. Zolang vertoe-
ven wij al op de eerste etage van Podium 
Oost. Het thema is 'Ontmoeting' met el-
kaar, met de buurt en met andere geïn-
teresseerden. Het programma is in de 
maak en zal veel verschillende meest 
kleinschalige activiteiten bevatten, work-
shops, vragenuurtje, gezamenlijke lunch 
met Podium Oost, een kunstroute en nog 
veel meer. Hou de website in de gaten! 
En tot maart volgend jaar. 
www.odensehuisandante.nl

Gezellig samen met buurtgenoten een 
spelletje bingo spelen in kerstsfeer. Dat 
kan op woensdagmiddag 15 december 
bij Podium Oost. Deelname kost maar 
€ 5,00 per boekje en er zijn natuurlijk 
prachtige prijzen te winnen. Een deel 
van de prijzen wordt geleverd door  
Albert Heijn op de Nachtegaalstraat.
Vooraf aanmelden is i.v.m. de corona-
maatregelen verplicht. Dat kan 
telefonisch: 030 2581994, of via 
info@podiumoostutrecht.nl.

Woensdag 15 december 
Tijd: 13:00-16:00
Deelname: € 5,00 (per boekje)

ACTIVITEITEN AFHANKELIJK VAN CORONAMAATREGELEN
Aanmelden verplicht
Dit kan via info@podiumoostutrecht.nl, per telefoon: 030- 2581994 of bij Andy in Podium Oost.
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De fietsenmaker  
in uw buurt

www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook

rijwielhandel tieleman en zoon


