
 

 

Word Vriend van Podium Oost 

 

 

In korte tijd heeft Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat zich bewezen als hèt sociaal-cultureel 

ontmoetingscentrum in onze mooie wijk Utrecht Oost. Wekelijks stappen gemiddeld zo’n 1200 wijkgenoten 

over de drempel. Voor cursussen, bewegen en spelen. Maar ook voor bijzondere voorstellingen, muzikale 

optredens en debatten over onderwerpen die spelen in de wijk. Of gewoon om elkaar te ontmoeten, 

bijvoorbeeld in de senioreninloop. En dat wordt allemaal nog veel beter, mooier, interessanter en leuker 

als de vernieuwbouw van Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat is afgerond. 

Vrijwilligers 

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Podium Oost floreert dankzij de inzet van 

tientallen vrijwilligers. Om dat vol te kunnen blijven houden, hebben we ook uw hulp nodig. De gemeente 

springt financieel bij, maar de vraag is hoe lang nog. Dan helpt het enorm als u ons steunt. Uw financiële 

bijdrage is welkom. Maar misschien nog belangrijker, door ‘Vriend van Podium Oost’ te worden laat u de 

gemeente zien dat Podium Oost draagvlak heeft in de wijk.  

Misschien kent u ons omdat u heeft deelgenomen aan een van de vele activiteiten van ons centrum. Dan 

begrijpt u al hoe belangrijk uw steun is. Mocht dat niet het geval zijn, dan nodigen wij u van harte uit om 

een keer bij Podium Oost binnen te lopen. Dan kan onze beheerder Andy Wernsen, of één van onze 

vrijwilligers u informeren. 

Vriend worden 

U kunt ‘Vriend van Podium Oost’ worden door minimaal 25 euro over te maken naar IBANnummer: 
NL67RABO 0102 0387 75 ten name van Stichting Vrienden van Podium Oost. Vergeet niet op zijn minst uw 



 

 

naam en emailadres te vermelden, zodat wij u kunnen bedanken en u van onze activiteiten op de hoogte 
houden. Mocht u geen mailadres hebben dan zouden wij graag uw postadres en postcode willen 
ontvangen. 

Wat krijgt u? 

Exclusief voor de Vrienden van Podium Oost bieden wij speciale activiteiten. Zo organiseren wij elk jaar 

voor onze Vrienden een exclusieve voorstelling. Begin volgend jaar is dat een speciale première van een 

nieuw requiem uitgevoerd door nationaal befaamde muzikanten en solisten.  Tevens nodigen we u uit voor 

onze nieuwjaarsbijeenkomst en u ontvangt nu al onze digitale nieuwsbrief, Zo blijft u op de hoogte van ons 

programma, de actuele ontwikkelingen en eventuele andere voordelen voor de Vrienden van Podium Oost. 

Besteding 

Het geld van de Vrienden gebruiken we voor de aanschaf van meubilair, materialen en andere zaken die 

ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van Podium Oost. 

Meer weten? 

Alles wat Podium Oost u kan bieden, is terug te vinden op onze website: www.podiumoostutrecht.nl. 

Mocht u Podium Oost zelf in actie willen zien, of vrijwilliger willen worden, loop gewoon even binnen. Er is 

altijd iemand die u uit kan leggen wat er gebeurt en wat de mogelijkheden zijn. 

 

Podium Oost: van u, voor u, door u! 
 

 

 

http://www.podiumoostutrecht.nl/

