de Musketon

cursus- en activiteitengids 2019-2020

demusketon.nl

Welkom in de Musketon
De Musketon is hét sociaal-cultureel centrum in Lunetten.
Je kunt er genieten van een theatervoorstelling, meedoen
met een dansles of met je buurtgenoten samen eten of een
spelletje doen. Maar ook speelgoed lenen voor je kinderen,
meedoen met een pubquiz, kunst van buurtgenoten
bewonderen in de zitkuil of een boek lezen uit de ‘free
library’-kast. Kortom: voor ieder wat wils, van jong tot oud.
Deze gids bevat een overzicht van de cursussen en activi
teiten die worden aangeboden in 2019-2020. Maar in de
Musketon gebeurt meer. Er worden regelmatig nieuwe
activiteiten of cursussen aangeboden. Een actueel overzicht vind je op demusketon.nl.
Laat je door deze gids inspireren om actief te worden in je
eigen buurtcentrum. Want jij maakt de Musketon bruisend!

demusketon.nl

Hondsrug 19, Utrecht, info@demusketon.nl

Inhoud

In de Muske
ton
is elke dag ie
ts
leuks te doe
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Stichting Musketon Bruist
Bewonersinitiatief stichting Musketon
Bruist zet zich in voor een levendigere
Musketon. De stichting geeft deze gids
uit, onderhoudt de site demusketon.nl en
organiseert activiteiten. Let op: Musketon
Bruist is niet verantwoordelijk voor de organisatie van alle cursussen en activiteiten in deze gids. Vragen over een cursus
en activiteit? Kijk dan bij ‘meer informatie’
onderaan elke beschrijving.

Salsa

Vrijwilligers gezocht!
De pubquiz, de kinderbios, knutsel
middagen: Musketon Bruist organiseert
activiteiten voor iedereen. En daar kunnen
we jouw hulp bij gebruiken! We zoeken
enthousiaste en betrokken vrijwilligers die
willen helpen met onze activiteiten of die
zelf iets willen organiseren. Interesse? Mail
naar musketonbruist@demusketon.nl.
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Bewegen

Bewegen

Bewegen

Fietstochten voor 50+ Fifty Fit

FleX Fit

Van april tot en met september is er elke
drie weken een georganiseerde fietstocht voor senioren vanaf de Musketon.
Iedereen met een fiets in goede staat kan
meedoen. We drinken onderweg koffie
of thee in een restaurant. Neem zelf een
lunchpakket mee, want we picknicken
onderweg. Er zijn tochten van 35–45 kilometer en van 50–60 kilometer. Bij slecht
weer gaat de fietstocht niet door.

Bij Fifty Fit kun je op een verantwoorde
manier een uur pittig bewegen. Onder
begeleiding van oefentherapeut Cesar en
MBvO-docent Sylvia ter Wolbeek doe je
verschillende oefeningen op muziek. Zo
train je spieren, gewrichten en conditie.
Je bepaalt zelf op welk niveau je de
oefeningen uitvoert, hiervoor worden
verschillende opties gegeven. We sluiten
af met oefeningen op de mat en aan het
einde een lekkere ontspanningsoefening.
Instappen is altijd mogelijk.

Aan je conditie werken samen met buurtgenoten op opzwepende muziek: dat is
FleX Fit. De les bestaat uit cardiotraining,
spierversterkende oefeningen en rek- en
strekoefeningen. We sluiten af met een
kopje thee. FleX is een buurtinitiatief
met als motto ‘dansen en bewegen in de
buurt, met de buurt en voor de buurt’. Bij
FleX worden danslessen gegeven voor
kinderen, tieners en volwassenen.

tijd:

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

start:
tijd:

4
donderdag, 10.00 uur (elke drie weken,
zie rooster in de Musketon)
ruimte:
vertrek vanaf de ingang van de
Musketon
kosten:
€ 1,aanmelden: niet nodig

meer informatie:
fietsclublunetten@gmail.com

4 september 2019
woensdag, 11.00–12.00 uur
theaterzaal
€ 12,- per maand (proefles gratis)
sterwolbeek@live.nl

meer informatie:
sterwolbeek@live.nl
06-44229894

9 september 2019
maandag, 19.30–20.30 uur en 20.30–
21.30 uur, vrijdag 9.00–10.00 uur
ruimte:
theaterzaal
kosten:
variërend (korting met U-pas)
aanmelden: mail flex.lunetten@hotmail.com voor
informatie over inschrijven en kosten

meer informatie:
facebook.com/flexinlunetten

Bewegen

Bewegen

Creatief

Saswitha Yoga

Senioren Fit

Breimutsen

Saswitha Yoga is een vorm van hathayoga
die uitgaat van de eenheid van lichaam en
bewustzijn, waarbij de adem de verbinding vormt. Deze eenheid ervaar je in de
beoefening van staande, zittende en liggende houdingen. De houdingen worden
eerst dynamisch uitgevoerd om in een
statische fase te eindigen. De adem is de
dragende kracht hierbij. Hierdoor ontwikkel je soepelheid van lichaam en geest.

Deze cursus gezond bewegen onder
leiding van oefentherapeut en MBvO-
docent Sylvia ter Wolbeek is gericht op
senioren. Je traint je hele lichaam met
behulp van diverse materialen, begeleid door muziek. Zo worden je spieren
sterker, je gewrichten soepeler en werk
je ook aan je balans. Plezier in bewegen
staat centraal en na afloop is er natuurlijk
gelegenheid voor een gezellig kopje koffie. Instappen kan op elk moment.

Hou je van breien, haken of borduren
en vind je het leuk om dat met anderen
samen te doen? Kom dan op vrijdagmiddag naar de Breimutsen. Je kunt met
je eigen brei-, haak-, of borduurwerkje
aansluiten. Heb je vragen? Er zijn altijd
ervaren handwerk(st)ers aanwezig om je
te helpen. We vragen een kleine bijdrage
voor koffie en thee, iedereen bepaalt zelf
hoeveel dat is.

start:
tijd:

tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

start:
tijd:

3 september
dinsdag, 9.15–10.15 uur, woensdag,
19.15–20.15 uur en 20.30–21.30 uur
ruimte:
de Limes (A22) / de Linie (A23)
kosten:
€ 7,- per les (je betaalt per seizoen)
aanmelden: elkevanhou@casema.nl

meer informatie:
elkevanhou@casema.nl

2 september 2019
maandag, 10.15–11.15 uur en
11.30–12.30 uur
ruimte:
theaterzaal (1e uur) en de Limes (A22)
(2e uur)
kosten:
€ 12,- / € 10,- per maand (proefles
gratis)
aanmelden: sterwolbeek@live.nl

meer informatie:
sterwolbeek@live.nl
06-44229894

5
vrijdag, 13.00–16.00 uur
het Knooppunt (A33)
vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
niet nodig

meer informatie:
elise52@xs4all.nl
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Creatief

Creatief

Creatief

Creamiddag

Fotoclub Lunetten

Naailes

Elke eerste vrijdag van de maand is er een
creatieve middag. Tijdens deze middag
maak je in groepsverband drie verschillende kaarten onder enthousiaste begeleiding van Carla Broekhuizen. De bijdrage
is voor het materiaal. Je kunt je vooraf
opgeven bij Carla. Natuurlijk mag je ook
gewoon binnen komen lopen zonder je
aan te melden, maar dan bestaat de kans
dat er niet genoeg materiaal is.

Enthousiaste amateurfotografen zijn welkom bij Fotoclub Lunetten. Elke maand
bespreken we elkaars werk en doen we
samen nieuwe ideeën en inspiratie op. We
ondernemen ook gezamenlijke activiteiten, zoals bezoek aan tentoonstellingen.
Daarnaast maakt iedereen een ‘foto van
de maand’, geïnspireerd door een wisselend thema. Elke maand kiezen we samen
de beste foto van de maand. Onze foto’s
zijn te bekijken in de Musketon.

Heb je altijd al willen leren naaien? Tijdens
deze naailes leer je onder leiding van de
docente verschillende technieken zodat je
je eigen kledingstuk in elkaar kunt zetten.
Iedereen werkt aan een eigen werkstuk,
je neemt zelf de stof en het patroon mee.
Er zijn naaimachines die je kunt gebruiken.

tijd:

elke eerste vrijdag van de maand,
13.30–15.30 uur
ruimte:
de Schakel (A32)
kosten:
€ 5,aanmelden: bij Carla Broekhuizen, 030-2892946
of carla.broekhuizen@stimpy.nu

start:
tijd:

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

meer informatie:
carla.broekhuizen@stimpy.nu

meer informatie:
www.fotoclublunetten.nl

19 september 2019
derde donderdag van de maand,
20.00-22.00 uur
ruimte:
de Schakel (A32)
kosten:
zie www.fotoclublunetten.nl
aanmelden: www.fotoclublunetten.nl

11 september 2019
woensdag, 9.00–10.00 uur
de Schakel (A32)
€ 5,- per les
06-44549004

meer informatie:
aminsalwael@gmail.com

Creatief

Creatief

Creatief

Naailes voor meiden

Ontmoeting in
de zitkuil

Tekenlessen

Voor meiden vanaf 10 jaar die willen
leren naaien is er een aparte naailes op
donderdagmiddag. De docent leert je
verschillende technieken zodat je je eigen
kledingstuk in elkaar kunt zetten. Iedereen
werkt aan een eigen werkstuk, je neemt
zelf de stof en het patroon mee. Er zijn
naaimachines die je kunt gebruiken.

Ben je creatief en wil je in contact komen
met andere (amateur-)kunstenaars? Elke
derde donderdagavond van de maand
ontmoeten we elkaar in de zitkuil om
elkaar te leren kennen en te inspireren. Je
kunt eigen werk meenemen, bijvoorbeeld
een creatie of foto’s van je werk, maar dat
hoeft niet. Wil je je werk aan alle bezoekers van de Musketon laten zien? Elke zes
weken mag een creatieve wijkbewoner
zijn werk exposeren in de zitkuil.

Hou je van tekenen en wil je er graag beter in worden? Dan zijn deze lessen onder
leiding van Corinne Bekker iets voor jou.
In de eerste serie van tien lessen oefen je
tekenvaardigheid en teken je dagelijkse
dingen. De tweede serie gaat over dieren,
waarbij ook fantasiedieren aan bod
komen. De laatste serie is Kleuren met de
meesters, waarin je werkt met kleurige
materialen, geïnspireerd door interessante kunstenaars.

tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

start:

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

12 september 2019
donderdag, 15.30-17.00 uur
de Schakel (A32)
€ 5,- per les
06-44549004

meer informatie:
aminsalwael@gmail.com

elke derde donderdag, 20.00–21.00 uur
zitkuil
geen, wel voor consumptie
niet nodig voor de ontmoeting, voor
expositie mail wimahlrichs@hotmail.
com

meer informatie:
wimahlrichs@hotmail.com

23 september 2019 (16 september
gratis proefles)
tijd:
maandag, 20.00-22.00 uur
ruimte:
de Schakel (A24)
kosten:
per serie verschillend
aanmelden: corinne.bekker@xs4all.nl

meer informatie:
corinnemaaktNL.wordpress.com
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Creatief

Schilderen en
tekenen

8

Tijdens deze cursus werk je aan verschillende opdrachten. Je maakt bijvoorbeeld
een stilleven, landschap, portret of werkt
aan een fantasieopdracht. Natuurlijk kun
je ook aan je eigen onderwerp werken.
De begeleiding van de docent helpt je om
je je verder te ontwikkelen in gebruik van
compositie, kleur, lijnvoering en verfbehandeling. We bespreken regelmatig
elkaars werk zodat we van elkaar kunnen
leren en elkaar kunnen inspireren.

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

10 september
dinsdag, 20.00–22.00 uur
de Schakel (A32)
€ 56,- voor 14 lessen
030-2420393

meer informatie:
peporsk@gmail.com
030-2420393

Schilderen en tekenen

Creatief

Creatief

Schilderen inloop

Steenbewerken
inloop

Schilder je graag en vind je het leuk om
samen met anderen aan de slag te gaan?
Elke donderdagochtend komt een groep
enthousiaste (amateur-)schilders bij elkaar
om samen te werken en elkaars werk te
bespreken. We wisselen ideeën, ervaringen en tips uit. Zo inspireren we elkaar.

Je hoeft geen Rodin of Michelangelo te
zijn om uit steen iets moois te creëren! Bij
de inloop steenbewerken kunnen beginnende en gevorderde beeldhouwers aan
de slag. Je geeft vorm aan een steen door
bijvoorbeeld te raspen of te vijlen en je
werkt met relatief zachte steensoorten
zoals speksteen, serpentijn of albast. Het
is een vrije inloop waarbij je elkaar ondersteunt en van elkaar leert.

Naailes

tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

donderdag, 10.00–12.00 uur
de Karabijn (A12)
geen, je neemt zelf materiaal mee
niet nodig

meer informatie:
030-7210501

Steenbewerken

tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

dinsdag, 10.00–12.00 uur
de Musket (A16)
geen, je neemt zelf materiaal mee
niet nodig

meer informatie:
hettybijlsma@gmail.com
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Dans

Dans

Dans

Countryline dansen
55+

FleX

Kinderdisco

Met countryline dansen dans je een passenpatroon op countrymuziek. Je leert
de passen stapsgewijs aan en als je het
eenmaal kunt, is het bijna verslavend. Je
danst in een gezellige groep met buurtgenoten en hebt geen partner nodig.
Countryline dansen is een leuke manier
om in beweging te blijven. Ook fijn: je
traint haast ongemerkt je geheugen en
coördinatievermogen.

Kom dansen bij FleX, een buurtinitiatief
met als motto: ‘dansen en bewegen in
de buurt, met de buurt en voor de buurt’.
Elke week zijn er danslessen voor kinderen, tieners en volwassenen. Aan het
einde van het seizoen voeren de kinderen
en tieners een spetterende eindshow op.
Bij FleX gaat het om samen dansen en
elkaar ontmoeten. Kijk voor het actuele
lesrooster op de Facebookpagina van
FleX Lunetten.

Eén keer in de zes weken gaan kinderen
uit Lunetten lekker los in de kinderdisco.
DJ Coen draait leuke dans- en verzoeknummertjes. Kinderen vanaf 8 jaar tot en
met groep 8 kunnen dansen, chillen of
sjoelen. Om binnen te komen heb je een
pasje nodig. Lever daarvoor een inschrijfformulier en twee pasfoto’s in (schrijf
achterop je naam en geboortedatum)
en laat je ID zien. De kinderdisco wordt
georganiseerd door vrijwilligers en een
jongerenwerker.

start:
tijd:

start:
tijd:

tijd:

6 september
vrijdag, 10.30–12.00 uur (niet in
schoolvakanties)
ruimte:
theaterzaal
kosten:
€ 50,- per kwarttaal (proefles gratis)
aanmelden: marian.reichardt@gmail.com

meer informatie:
marian.reichardt@gmail.com

9 september 2019
zie rooster op facebook.com/flexinlunetten
ruimte:
theaterzaal
kosten:
variërend (korting met U-pas)
aanmelden: mail flex.lunetten@hotmail.com voor
informatie over inschrijven en kosten

meer informatie:
facebook.com/flexinlunetten

2019: 20 september, 8 november, 13
december. 2020: 24 januari, 6 maart,
17 april, 29 mei, 3 juli, 19.30-21:30 uur
(let op: voor ouders is er tegelijkertijd
pubquiz)
ruimte:
theaterzaal
kosten:
€ 1,- (entree) + kosten voor iets lekkers
aan de bar
aanmelden: kinderdisco.lunetten@gmail.com (aanvragen inschrijfformulier)

meer informatie:
kinderdisco.lunetten@gmail.com

Dans

Dans

Dans

Salsa

Stijldansen voor
senioren

Taboe Tango atelier

Bij dansschool Corason leer je de volgende
Cubaanse salsadansen: salsa, rueda de
casino, son en casino. De Cubaanse salsa
is anders dan de hier bekendere salsa
LA-stijl: vloeiender, speelser en de dansers
blijven niet op één plek. In een gemoedelijke sfeer krijg je duidelijke uitleg en persoonlijke begeleiding. Er zijn lessen voor
beginners en (half-)gevorderden. Twee
keer per jaar sluiten we het lesblok af met
een gezamenlijke les- en dansavond voor
alle cursisten.

Dansen is plezier voor twee. Eén keer
in de twee weken is iedereen welkom
om te dansen op de muziek van DJ Frans.
Wij dansen ballroom, latin, line dance,
merengue en op verzoek ook salsa en
Argentijnse tango. Kom lekker mee
dansen en geniet van de muziek en
de gezelligheid.

Eén keer per maand kun je samen met
andere tangoliefhebbers dansen in de
theaterzaal. De DJ’s draaien een mix
van de mooiste oude en nieuwe tango’s,
met muzikale uitstapjes buiten de tango.
Diversiteit is een uitgangspunt, Taboe wil
ontmoeting stimuleren tussen mensen met
verschillende leeftijden, culturen en danservaring. Dans je (nog) geen tango en ben
je nieuwsgierig? Dan ben je ook welkom!

start:

tijd:

16 en 17 september 2019 (eerste
week gratis proeflessen)
tijd:
maandag- en dinsdagavond, kijk op de
site voor het rooster
ruimte:
de Karabijn (A12) (maandag), theaterzaal (dinsdag)
kosten:
€ 5,- per les (je betaalt per blok)
aanmelden: info@salsadansschoolcorason.nl

meer informatie:
www.salsadansschoolcorason.nl

elke twee weken op donderdag,
20.00-22.30 uur
ruimte:
theaterzaal
kosten:
€ 2,50
aanmelden: niet nodig

meer informatie:
fstarreveld@zonnet.nl

tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

elke eerste zaterdag van de maand
theaterzaal
€ 9,niet nodig

meer informatie:
www.tangoatelier.com
dance@tangoatelier.com
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Dans

Dans

Volksdansen
Tarantella

Werelddansen 55+

Dans, gezelligheid, prachtige muziek en
lekker actief zijn staan voorop bij Volksdansvereniging Tarantella. Iedereen, van
beginner tot gevorderd en van jong tot
oud, is welkom. Dansen van de Balkan
tot Amerika en alles wat daar tussen
ligt: elke week leren we nieuwe dansen
en herhalen we ons repertoire. Speciale
kleding of schoenen zijn niet nodig. Ben je
nieuwsgierig of volksdansen iets voor jou
is? Je kunt vijf keer meedoen voor € 10,-.

Dansen is een leuke en gezonde manier
van bewegen die heel geschikt is voor
senioren. Dansen verbetert je evenwichtsgevoel en je balans. En het is
een goede conditie-, valpreventie- en
geheugentraining. Je leert stap voor
stap dansen uit de hele wereld: Israël,
Engeland, Bulgarije, Rusland, Griekenland, Roemenië én Nederland. Laat je
meeslepen door de muziek, dan gaat het
dansen bijna vanzelf. Natuurlijk is er ook
tijd voor koffie en een praatje.

start:
tijd:

start:
tijd:
ruimte:
kosten:

4 september 2019
woensdag, 19.30–21.15 uur (beginners), 20.45–22.15 uur (gevorderden)
ruimte:
theaterzaal
kosten:
€ 140,- per jaar (korting met U-pas)
aanmelden: volksdansverenigingtarantella@gmail.
com

meer informatie:
www.volksdansverenigingtarantella.nl

Werelddansen

3 september
dinsdag, 9.30–11.00 uur
theaterzaal
€ 50,- per kwartaal (ongeveer 10
lessen)
aanmelden: marian.reichardt@gmail.com

meer informatie:
marian.reichardt@gmail.com

Flex

Lunetten voor elkaar

Bewoners Overleg
Lunetten (BOL)
Het Bewoners Overleg Lunetten is een
platform voor en door bewoners en
behartigt de belangen van alle wijkbewoners. Iedereen kan meepraten in de
openbare BOL-bijeenkomst die regelmatig wordt georganiseerd in de Musketon.
De thema’s en data daarvan vind je op de
site van de Musketon en die van het BOL.
Het BOL is altijd op zoek naar mensen
die niet alleen willen meepraten maar
ook mee willen doen. Interesse? Mail
info@bollunetten.nl.
meer informatie:
www.bollunetten.nl

Repair Café
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Lunetten voor elkaar

Lunetten voor elkaar

Lunetten voor elkaar

Computerhulp VNL

In Between Café

Kinderkledingbeurs
Lunetten

Heb je hulp nodig bij het werken met je
computer, smartphone of tablet? Dan
kun je elke vrijdagmiddag met je vragen
terecht bij Vereniging Netwerk Lunetten
(VNL). De vrijwilligers zitten klaar om je
wegwijs te maken in de digitale wereld.
Ook als je geldzorgen hebt en moeite met
het beheren van je huishoudboekje ben
je welkom. VNL kan je in contact brengen
met Schuldhulpmaatje. Daarnaast helpen
we je bij het begrijpen van officiële post.

Werk- en opdrachtzoekenden uit
Utrecht-Zuid zijn elke maand welkom bij
de netwerkbijeenkomst van In Between
Café. Elke keer wordt er een interessante
workshop gegeven waarin persoonlijke
ontwikkeling centraal staat. Na afloop is
er tijd om met elkaar in gesprek te gaan.
Zo kun je connecties verder uit diepen,
ervaringen delen en elkaar inspireren en
motiveren richting (betaald) werk.

Heb je kinderkleding nodig of wil je juist
kinderkleding verkopen die niet meer
past? Twee keer per jaar is er een kinderkledingbeurs in de Musketon: in het najaar
voor winterkleding en het voorjaar voor
zomerkleding.

tijd:

vrijdag, 14.00-15.00 (schuldhulpmaatje, brievenhulp), 14.00–16.00 uur
(computerhulp)
ruimte:
huiskamer bij de bar
kosten:
geen
aanmelden: niet nodig

tijd:

elke derde maandag van de maand,
9.30–12.00 uur
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
geen, actieve of financiële bijdrage is
welkom
aanmelden: niet nodig

tijd:

meer informatie:
Ties Bressers, 030-2800098 of
06-55693508

meer informatie:
www.inbetweencafe.nl/in-betweencafe-utrecht-zuid

meer informatie:
facebook.com/kledingbeurslunetten

5 oktober 2019, 10.00–12.00 uur +
voorjaar 2020 (datum nog niet bekend)
ruimte:
theaterzaal
kosten:
ja
aanmelden: wil je kleding verkopen, mail kledingbeurslunetten@gmail.com

Lunetten voor elkaar

Lunetten voor elkaar

Lunetten voor elkaar

Repair Café

Rijbewijskeuringen

Speel-o-theek
De Boemerang

Koffiezetapparaat kapot? Blouse gescheurd? Schemerlamp doet het niet
meer? Gooi kapotte spullen niet weg,
maar kom ermee naar Repair Café Lunetten. Elke tweede zaterdag van de maand
kun je je spullen gratis laten repareren.
Vrijwillige reparateurs gaan met bezoekers aan de slag met allerlei spullen: kleding, elektrische apparaten en speelgoed.
Nieuw: de Energie Ambassadeurs van
de Bespaarbibliotheek schuiven aan voor
gratis advies over energiebesparen.

Eén keer in de maand kun je je later keuren voor je rijbewijs. Maak hiervoor eerst
een afspraak. Voor de keuring heb je een
keuringsformulier nodig, een rijbewijs,
een kleine hoeveelheid urine, een uitdraai
van de apotheek (ook als je geen medicatie gebruikt) en een bril voor verzien. Heb
je contactlenzen? Breng dan een bewijs
van de sterkte van de lenzen mee.

Speel-o-theek De Boemerang is een soort
bibliotheek voor speelgoed. Je kunt allerlei
speelgoed drie weken lang lenen. Er zijn
grote dingen als glijbanen, loopfietsjes en
poppenhuizen, maar ook kleinere dingen
als babyspeelgoed, Kapla, bordspelletjes.
We hebben ook een programmeerbare
robot voor de grotere kinderen. Per keer
mag je twee dingen lenen. Een ideale
manier om speelgoed uit te proberen!

tijd:

elke tweede zaterdag van de maand
(niet in schoolvakanties, in september
op wijkdag), 10.00-12.30 uur
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
geen, fooi is welkom
aanmelden: niet nodig

tijd:

meer informatie:
facebook.com/repaircafelunetten

meer informatie:
windgassen123@kpnmail.nl

elke derde donderdag van de maand,
alleen op afspraak
ruimte:
achteringang Musketon (Salland)
kosten:
€ 30,- (A/B/E) en € 52,50 (C /D/E)
aanmelden: maak eerst een afspraak via windgassen123@kpnmail.nl

tijd:

woensdag, 9.30–11.00 uur, zaterdag,
10.30–12.00 uur (niet in schoolvakanties)
ruimte:
de Musket (A16)
kosten:
€ 15,- voor een jaarabonnement, € 10,voor een jaarabonnement voor tweede
of volgend kind
aanmelden: niet nodig

meer informatie:
www.speelotheeklunetten.nl
speelotheeklunetten@gmail.com
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Lunetten voor elkaar

Muziek

Muziek

Voedselbank

Zanggroep voor
volwassenen

Zangkoor A-Do-Re

De Voedselbank deelt voedselpakketten
uit aan individuen en gezinnen die tijdelijk
in financiële problemen zitten. Daarnaast
biedt de Voedselbank de mogelijkheid
om sociaal juridische dienstverlening te
krijgen, in de hoop dat de deelnemers hun
leven weer beter op de rit krijgen.

Wil je graag beter leren zingen? Kom naar
de Zanggroep voor volwassenen onder
begeleiding van zangdocente Astrid van
Assen. Met maximaal acht deelnemers
gaan we aan de slag met verschillende
popliedjes. Je oefent met solo- en meerstemmig zingen en improviseren. Daarnaast werk je aan techniek, dynamiek en
verdieping van de songteksten. Eén keer
per jaar is er een optreden waaraan je kunt
deelnemen. Je kunt op elk moment instromen als er plek is.

A-Do-Re is een gemengd, vierstemmig
koor. We zingen muziek in diverse genres
en talen en uit alle tijden: van renaissance
tot modern en wereldmuziek. Regel
matig treden we op in en buiten de wijk,
bijvoorbeeld op de Wijkdag en bij Gluren
bij de Buren. En elk jaar sluiten we af met
een buitenoptreden. We zijn vooral op
zoek naar alten en tenoren, maar ook
bassen en sopranen zijn welkom.

tijd:
ruimte:

dinsdag, 13.30–15.00 uur
inloophuis Het Knooppunt, achteringang Musketon (Salland)
kosten:
geen
aanmelden: 06-40215495 (verplicht)

start:
tijd:
waar:
kosten:
aanmelden:

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

meer informatie:
pluspunt.lunetten@gmail.com

meer informatie:
www.astridvanassen.nl
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3 september 2019
dinsdag, 19.30–21.00 uur
de Musket (A16 )
€ 15,- per les
zangpraktijk@astridvanassen.nl

3 september 2019
dinsdag, 20.00–22.00 uur
de Limes (A22) / de Linie (A23)
€ 155,- per jaar
bestuur@a-do-re.nl

meer informatie:
www.a-do-re.nl

Muziek

Muziek

Ontmoeten

Zangkoor
De Vrolijke Noot

Zangworkshop
voor kids

Activiteitenmiddag
Lunetten Wil Wel

Iedereen die graag zingt, jong of oud,
kan op vrijdagochtend meezingen met
De Vrolijke Noot. We zingen licht klassiek, musical, bekende en minder bekende
liedjes van toen en nu, begeleid door een
pianist. Plezier, diversiteit, saamhorigheid
en enthousiasme staan voorop. Problemen
met lang staan? Geen probleem, zittend
zingen kan ook.

Kinderen die graag zingen zijn welkom bij
de Zangworkshop voor kids van zangdocente Astrid van Assen. Bij voldoende
aanmeldingen start er een groep voor
kinderen vanaf 7 jaar en één voor kinderen vanaf 10 jaar. Met de groep zoek je
de liedjes uit die je gaat zingen. Je zingt
samen maar ook solo en je oefent met
podiumpresentatie. Eén keer per jaar is er
een optreden waaraan je kunt deelnemen.

Samen leuke dingen doen en gezelligheid
staan centraal tijdens de activiteitenmiddagen van Lunetten Wil Wel. Onder het
genot van een kopje koffie of thee kun
je bijpraten of een spelletje doen met je
buurtgenoten. Regelmatig worden er
activiteiten georganiseerd rondom een
bepaald thema (bijvoorbeeld herfst,
zingen of knutselen).

start:
tijd:

6 september 2019
vrijdag, 10.00–11.30 uur (niet in
schoolvakanties)
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
€ 30,- per kwartaal
aanmelden: niet nodig

start:
tijd:

tijd:

meer informatie:
Willie Vork, 06-20855514
willievork@hotmail.com

meer informatie:
www.astridvanassen.nl

4 september
woensdag, 17.30-18.30 uur / 18.30–
19.30 uur
waar:
de Musket (A16)
kosten:
€ 11,50 per les
aanmelden: zangpraktijk@astridvanassen.nl
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laatste zondag van de maand,
13.30–16.30 uur (niet in juli)
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
€ 2,aanmelden: niet nodig

meer informatie:
www.lunettenwilwel.nl

Ontmoeten

Buurtdialogen
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Samen met Utrecht in Dialoog organiseert
Lunetten Wil Wel buurtdialogen. Je gaat
in een groep van zes tot acht personen
in gesprek, verkent een thema en wisselt
ervaringen, dromen en mogelijkheden
uit. Een getrainde dialoogbegeleider
begeleidt het gesprek. De onderwerpen worden nog vastgesteld en bekend
gemaakt op de site van Lunetten Wil Wel.
Na afloop is er tijd om na te praten met
een hapje en drankje.

tijd:

6 september 2019, 13.30–15.30 uur,
19 november 2019, 14.00–16.00 uur
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
geen
aanmelden: niet nodig

meer informatie:
www.lunettenwilwel.nl

Speel-o-theek

Ik wil naar Nederland

Ontmoeten

Ontmoeten

De Derde Eettafel

Eetgroep / Eet café

Elke derde vrijdag van de maand kun je
mee-eten bij de Derde Eettafel en genieten van een maaltijd samen met buurtgenoten. De maaltijd wordt bereid door een
kok, ondersteund door vrijwilligers uit de
wijk. Het eten wordt ongeveer een half
uur na aanvang opgediend. Wil je meeeten? Meld je dan op woensdag aan bij de
bar van de Musketon, uiterlijk om 20.00
uur. De Derde Eettafel wordt georganiseerd door vrijwilligers uit de wijk.

Schuif op maandagavond en woensdagavond aan in de Musketon en geniet van
een maaltijd samen met buurtgenoten.
De maaltijd wordt bereid door een kok,
ondersteund door vrijwilligers uit de wijk.
Het eten wordt ongeveer een half uur na
aanvang opgediend. Wil je mee-eten?
Meld je dan aan bij de bar van de Musketon, uiterlijk om 15.00 uur.

tijd:

tijd:

meer informatie:
Jeanet Peters (DOCK), 030-7210501
Ewold Gussenhoven, 06-10192020

meer informatie:
Jeanet Peters (DOCK), 030-7210501

elke derde vrijdag van de maand,
17.30–20.00 uur
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
€ 6,- (€ 4,- met U-Pas)
aanmelden: bij de bar in de Musketon, uiterlijk op
woensdag om 20.00 uur

Salsa
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maandag, 17.00–19.00 uur (Eetgroep)
woensdag, 18.00 – 20.00 uur (Eet
café)
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
€ 6,- (€ 4,- met U-Pas)
aanmelden: bij de bar in de Musketon, uiterlijk om
15.00 uur
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Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoeten

Inloopbijeenkomst
VNL

Inloophuis
Het Knooppunt

JoU en Tienerinloop

Wijkbewoners zijn welkom op de wekelijkse inloopbijeenkomst van Vereniging
Netwerk Lunetten (VNL). VNL is een
van de oudste vrijwilligersorganisaties in
Lunetten. De vereniging is destijds opgericht om bewoners en bewonersgroepen
met elkaar in contact te brengen en om het
uitwisselen van informatie over instanties
en groeperingen in de wijk te bevorderen.
Met de site lunetten.nl biedt zij een platform voor wijkinitiatieven en wijkontwikkelingen. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor leden en niet-leden.

Behoefte aan een praatje, aandacht en
een kop koffie? Je bent welkom om aan te
schuiven bij Het Knooppunt. Het inloophuis staat open voor alle wijkgenoten. Op
vrijdagavond spelen we spelletjes en op
zaterdag kun je terecht in onze ruilwinkel.
Het Knooppunt wordt georganiseerd door
vrijwilligers en wordt ondersteund door
de kerken en sociaal makelorganisatie
DOCK.

Ben jij tussen de 10 en 23 jaar oud en wil
je andere jongeren uit de wijk ontmoeten
of gewoon chillen? Dat kan drie dagen per
week bij JoU. Wij bieden verschillende
activiteiten aan, bijvoorbeeld koken, spelletjes, sport of spelen met de playstation.
En als je zelf een leuk idee hebt, kunnen
we je helpen bij de uitvoering. Je kunt bij
ons ook terecht met vragen over lastige
onderwerpen als pesten of gebruik van
social media.

tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

tijd:

dinsdag, 9.30–11.30 uur, woensdag,
donderdag, vrijdag, 10.00–12.00 uur,
vrijdag, 19.30–21.30 uur (spelletjesavond), zaterdag, 11.00–14.00 uur
(inloop en ruilwinkel)
ruimte:
achteringang van de Musketon
(bij Salland)
kosten:
geen
aanmelden: niet nodig

tijd:

meer informatie:
hetknooppunt@outlook.com

meer informatie:
www.jou-utrecht.nl
Jeannette Kolovos, 06-12745578

donderdag, 20.30-22.30 uur
huiskamer bij de bar
geen, alleen kosten voor consumptie
niet nodig

meer informatie:
www.lunetten.nl

dinsdag, 15.30–17.00 uur (jongens,
10-14), 20.00–22.00 uur (mix, 18+),
woensdag, 14.15–17.00 uur (mix,
10-14), vrijdag 15.00–17.00 uur
(jongens, 18+)
ruimte:
ingang bij Treek (A26)
kosten:
geen, wel bijdrage voor vakantie-activiteiten (bv paardrijden of Jumpsquare)
aanmelden: niet nodig

Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoeten

Kerst- en paaslunch
Lunetten Wil Wel

Soos 75+

Zorgcafé Lunetten

Op Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag
organiseert Lunetten Wil Wel een gezellige lunch voor bewoners van Lunetten.
Let op: meld je van tevoren aan!

Ouderen die behoefte hebben aan
gezelligheid of die ondersteuning nodig
hebben kunnen terecht bij dagopvang
de SooS. Gezellig samen koffie drinken,
spelletjes spelen en kletsen met buurt
genoten: het kan allemaal. Er wordt ook
een gymnastiekles gegeven. De middag
wordt afgesloten met een lunch. De Soos
wordt georganiseerd door betrokken
vrijwilligers en een welzijnswerker.

Vier keer per jaar is er het Zorgcafe
Lunetten, voor Lunettense mantelzorgers
en – desgewenst - degenen voor wie ze
zorgen. Je kunt ervaringen en informatie
uitwisselen met lotgenoten maar er is
ook tijd voor ontspanning en gezelligheid.
Eens per jaar gaan we samen op stap.
Het Zorgcafé wordt georganiseerd door
Lunetten Wil Wel.

tijd:

Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag,
tijd nader bekend te maken
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
nader bekend te maken
aanmelden: contact@lunettenwilwel.nl

tijd:

maandag, 10.00–14.00 uur (niet in juli
en augustus)
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
€ 3,- per keer
aanmelden: 030-7210501

tijd:

meer informatie:
www.lunettenwilwel.nl

meer informatie:
Jeanet Peters (DOCK) 030-7210501

meer informatie:
www.lunettenwilwel.nl
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zie www.lunettenwilwel.nl, posters in
de wijk en prikbord Lunetten
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
geen
aanmelden: contact@lunettenwilwel.nl
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Spel

Spel

Biljarten

Bingo

Leden van de biljartclub kunnen iedere
middag biljarten. Er staan twee wedstrijdbiljarts die worden gebruikt en
onderhouden door de biljartclub. We
spelen carambolebiljart (libre). Je kunt ook
kaartspelletjes doen en natuurlijk drinken
we gezellig samen iets. Daarnaast doen
leden van de biljartclub op dinsdagen mee
aan de Utrechtse Stedelijke Biljartcompetitie en nemen ze regelmatig deel aan
toernooien.

Elke tweede dinsdagavond én elke laatste
woensdagmiddag van de maand is er
BINGO! in de Musketon. De theaterzaal
is gezellig druk en er wordt ingespannen
gespeeld. Natuurlijk is er ook tijd voor
een kopje koffie of thee. Hoewel we om
mooie prijzen spelen, gaat het vooral om
de gezelligheid.

tijd:

tijd:

maandag en vrijdag, 12.15-16.00 uur,
dinsdag t/m donderdag, 12.15-16.45
uur, zaterdag, 13.00-17.00 uur
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
€ 30,- per jaar (contributie) en € 0,20
per 20 speelminuten (klok)
aanmelden: hans_vd_berg@ziggo.nl

meer informatie:
hans_vd_berg@ziggo.nl

Bordspelgroep Lunetten

tweede dinsdag van de maand (niet
in juli en augustus), 20.00–23.00
uur (zaal open 19.30 uur), laatste
woensdag van de maand (hele jaar)
13.30–16.00 uur (zaal open 13.00 uur)
ruimte:
theaterzaal
kosten:
€ 7,- (24 rondes)
aanmelden: niet nodig

meer informatie:
Hans en Joke van Doorn, 030-2888268
hansjokevandoorn@ziggo.nl

Repair Café

Spel

Bordspelgroep
Lunetten
Speel je graag spelletjes? De Bordspelgroep Lunetten komt elke donderdagavond bij elkaar om gezellig samen gezelschapsspelletjes te doen. Iedereen is van
harte welkom om een keer een kijkje te
komen nemen en gezellig mee te spelen,
van beginner tot expert. Om mee te doen
hoef je niet zelf een spel mee te nemen.
Dat mag natuurlijk wel altijd!
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tijd:

donderdag (niet in kerstvakantie),
19.00–22.30 uur
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
geen, bijdrage voor koffie of thee
aanmelden: niet nodig

meer informatie:
www.bordspelgroeplunetten.nl
ronald@bordspelgroeplunetten.nl

Pubquiz

Spel

Spel

Taal

Koersbal

Pubquiz

Buro Zweeds Leren

Koersbal lijkt op een beetje jeu de boules,
maar dan binnen. Je speelt op een vilten
mat van 8 bij 2 meter. Twee paren spelen
tegelijk tegen elkaar en proberen de
ballen zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te
plaatsen. Dit is niet makkelijk omdat het
zwaartepunt van de ballen niet in het
midden ligt. Nieuwsgierig? Kom gerust
een keer binnen lopen.

Musketon Bruist organiseert elke zes
weken de leukste pubquiz van Lunetten.
Doe mee met een team van maximaal zes
personen en test je kennis van muziek,
sport, actualiteit en allerlei andere onderwerpen. Welke buurtgenoten weten
het meest? Ook fijn: de pubquiz is tegelijk
met de Kinderdisco. Terwijl je kids lekker
dansen, kun jij je hersens laten kraken.

Altijd al meer willen zeggen dan knäckebröd? In de lessen van Buro Zweeds Leren
leer je korte gesprekken voeren, bestellen
in een restaurant, de weg vragen en nog
veel meer. Je leert de Zweedse taal op een
interactieve manier, van beginnersniveau
(A1) tot en met gevorderd niveau (C2).
Jezelf verstaanbaar kunnen maken en een
ander kunnen verstaan staan centraal.
Zweeds is de moedertaal van docente
Susanne Eisenberg.

tijd:

tijd:

start:
tijd:
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woensdag, 10.15–12. 15 uur (niet in
juli en augustus)
ruimte:
de Karabijn (A12)
kosten:
geen
aanmelden: niet nodig

meer informatie:
030-7210501

ruimte:
kosten:
aanmelden:

2019: 20 september, 8 november, 13
december. 2020: 24 januari, 6 maart,
17 april, 29 mei, 3 juli, 20.00–22.00
uur, inloop 19.30 uur
zitkuil
€ 3,- per persoon
vooraf aanmelden op facebook.com/
musketonbruist levert 2 bonuspunten op

meer informatie:
facebook.com/musketonbruist

16 september 2019
maandag, 19.00–20.30 uur (beginners), 20.30–22.00 uur (gevorderden)
ruimte:
de Schakel (A32)
kosten:
zie www.burozweedsleren.nl
aanmelden: info@burozweedsleren.nl

meer informatie:
www.burozweedsleren.nl

Taal

Taal

Theater

Ik wil naar Nederland

NT2 leesclub voor
vrouwen

Basiscursus
Theatersport

Ik wil naar Nederland geeft twee soorten
inburgeringscursussen: Voorbereiding
Basisexamen Inburgering: (vier weken, vijf ochtenden per week, daarnaast
huiswerk). Voorbereiding Inburgeringsexamen: Dit examen moet je binnen drie
jaar halen als je in Nederland wilt blijven.
(vijf maanden, twee middagen per week,
daarnaast huiswerk).
De groepen bestaan uit maximaal twaalf
cursisten. Ik wil naar Nederland heeft
ruim twaalf jaar ervaring en een slagingspercentage van 96 procent.

Is Nederlands niet je moedertaal en vind
je het moeilijk om Nederlands te spreken?
Kom dan bij de NT2 leesclub voor vrouwen. In een groepje lees je Nederlandse
boeken en je praat erover met elkaar.
Daardoor oefen je bijna vanzelf met
Nederlands begrijpen en spreken. Je zult
merken dat je ook in het dagelijks leven
makkelijker Nederlands praat.

Theatersport is geïmproviseerd theater waarbij plot, rollen en enscenering
spontaan ontstaan. Leuk om naar te
kijken maar nog leuker om zelf te doen! In
deze beginnerscursus leer je basisprincipes van improvisatie en de belangrijkste
theatersportgames. Zo ben je voorbereid
om onvoorbereid op een podium te staan.
Ervaring is niet nodig, minimumleeftijd is
18 jaar. Deze cursus wordt aangeboden
door theatersportvereniging De Lunetics.

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

start:
tijd:
ruimte:
kosten:
aanmelden:

2 september 2019
zie www.iknaarnederland.nl
de Schakel (A24)
zie www.ikwilnaarnederland.nl
info@ikwilnaarnederland.nl

meer informatie:
www.ikwilnaarnederland.nl
Sander Bons, 06-41802349

10 september 2019
dinsdag, 9.00–10.30 uur
de Schakel (A32)
€ 10,- per half jaar
06-44549004

start:
tijd:
ruimte:
kosten:

16 september 2019
maandag, 20.00–22.00 uur
de Limes (A22) / de Linie (A23)
€ 185,- voor 12 lessen (korting met
U-pas)
aanmelden: www.lunetics.nl/basiscursus

meer informatie:
www.lunetics.nl
info@lunetics.nl
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Theater

Theater

Theater

Cabaret

Lunettentoneel
(voor kinderen)

Vervolgcursus
Theatersport

Zes keer per jaar kun je genieten van cabaret in je eigen wijk. De Theaterwerkgroep
programmeert voorstellingen van bekende
en onbekende (opkomende) Nederlandse
cabaretiers. Je kunt losse kaartjes voor een
voorstelling kopen, maar ook een seizoensabonnement nemen voor alle voorstel
lingen. Bekijk het programma op
www.theaterdemusketon.nl.

Ben je tussen de 8 en 15 jaar en houd je
van toneelspelen? Kom dan bij Lunettentoneel! Regisseur Holger de Nooij geeft
twee cursussen per jaar: van september
tot en met februari, en van maart tot en
met juni. Er is een groep voor 8–12 jaar
en één voor 12–14 jaar. De cursussen
september 2019–februari 2020 zitten
helaas al vol.

Heb je de basiscursus theatersport of de
introductiecursus improviseren gevolgd
en heb je de smaak te pakken? Dan is de
Vervolgcursus Theatersport iets voor jou.
In deze cursus ga je verder met wat je
hebt geleerd. We kijken naar wat werkt
in een scène, hoe je daar binnen een
gegeven situatie mee om kunt gaan en
waarom dat eigenlijk zo werkt. Er is veel
ruimte voor persoonlijke feedback.

tijd:
ruimte:
kosten:

zes keer op vrijdag , 20.30–22.30 uur
theaterzaal
€ 14,- (los kaartje) of € 75,- (abonnement). Korting met U-pas en C JP
aanmelden: kaartverkoop via www.theaterdemusketon.nl

start:
tijd:

12 september 2019
donderdag, 15.30–16.45 uur, 16.45–
18.00 uur
ruimte:
theaterzaal
kosten:
zie www.lunettentoneel.nl
aanmelden: www.lunettentoneel.nl

start:
tijd:
ruimte:
kosten:

meer informatie:
www.theaterdemusketon.nl

meer informatie:
www.lunettentoneel.nl
holger@dramaland.nl

meer informatie:
www.lunetics.nl
info@lunetics.nl
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5 september 2019
donderdag, 20.00-22.00 uur
A16 (de Musket)
€225,- voor 12 lessen (korting met
U-pas)
aanmelden: www.lunetics.nl/vervolgcursus

Huisgenoten
Bibliotheek Lunetten

Dock

Vestiging van de bibliotheek Utrecht.

DOCK Utrecht is de sociaal makelorganisatie

www.bibliotheekutrecht.nl/lunetten

in Utrecht. De sociaal makelaars en sociaal
beheerders van DOCK ondersteunen mensen

Buurtteam

hun eigen leven en het leven van anderen te

Het buurtteam helpt volwassenen, gezinnen,

verbeteren. Ze werken samen met bewoners,

jongeren en ouderen met problemen, bijvoor-

vrijwilligers en andere professionals.

beeld op school of werk. Het buurtteam biedt

www.dock.nl

ondersteuning zodat je zelf weer verder kunt.
www.buurtteamutrecht.nl/lunetten

Peutercentrum Winnie de Pooh
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

FitLunetten
Sporten onder professionele en persoonlijke
begeleiding.
www.fitlunetten.nl
Sterk&Soepel
Sportmassages en therapeutische massages.
Ook oefentherapie, therapeutisch tapen en
lymfdrainage om weer lekker in beweging
te komen.
www.sterkensoepel.nl
Stichting JoU
De jongerenwerkers van stichting JoU stimule-

www.spelenderwijsutrecht.nl/winniedepooh

colofon
De inhoud van deze gids is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Stichting Musketon Bruist kan
echter niet garanderen dat de inhoud van deze gids
en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en
gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en
volledig zijn. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden
in de inhoud van het programma, de activiteiten
of anderszins. Aan de inhoud van de gids kunnen
daarom geen rechten worden ontleend. Stichting
Musketon Bruist aanvaardt geen verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruikmaken van deze gids.
Deze gids is een initiatief van Stichting Musketon
Bruist en is gemaakt in samenwerking met sociaal
makelaarsorganisatie Dock, de gebruikers van de
Musketon en is mogelijk gemaakt met financiering
van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht
en DOCK.
Musketon Bruist bedankt de inwoners van Lunetten
die hun toestemming gaven voor het maken van
de foto’s.
tekst: Eva Rensman
fotografie: Sylvia Jansen
vormgeving: grifontwerp.nl

ren jongeren hun tijd positief te besteden en
te werken aan hun toekomst.
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