
 

 

  

In deze Musketon activiteiten gids vindt u 

twee gedeeltes; 

•  Overzicht per dag (eerste twee pagina’s) 

•  Aanvullende info van diverse groepen 

 

Indien u verouderde of foutieve informatie  

aantreft, zou u deze dan willen doorgeven aan; 

e-mail ; info@musketon.nl 

bij voorbaat dank ! 

Laatste update; 4 mei 2023 

mailto:info@musketon.nl


Maandag Tijd Info/ Contactgevens  

Senioren Fit 65+ 10:15 – 11:00 Sylvia ter Wolbeek: 06-44229894 

Biljartgroep Musketon 13:00 – 16:00  inloop 

Sociale eettafel 12:00 – 17:30 Aanmelden aan de bar of bellen naar de Musketon 
030- 7210501 Sociale eettafel  17:00 – 19:30 

Knooppunt Lunetten inloop 14:00 – 16:00 inloop 

Stichting jongerenwerk Utrecht  13:00 – 23:00  Tiener/ jongeren inloop 

Ik Wil Naar Nederland 13:00 – 16:00  https://ikwilnaarnederland.nl 

Flex van 15:15 – 20:00 kids 6 t/m 17 jaar, na 20:00 18+ 15:15 – 21:45 Flex.lunetten@hotmail.com 
www.facebook.com/flexinlunetten 

Salsadansen Les  
Salsadansen oefenen 

19:30 – 20:30 
20:30 – 23:00 

www.salsadansschoolcorason.nl  
info@salsadansschoolcorason.nl  
030-2887977 

Tekenen met plezier – volwassenen  20:00 – 22:00 www.corinnebekker.nl  corinne.bekker@xs4all.nl 

Brei lessen 19:30 – 21:00 Langs komen op de dag zelf | 06 44762717 

Theatersport  20:00 – 22:00 www.springintheater.nl  

Dinsdag Tijd Info/ contactgegevens  

Saswitha Hatha yoga  09:15 – 10:15  elkevanhou@casema.nl 

Voedselbank Lunetten  13:30 – 15:00  Lunetten@voedselbankutrecht.nl  
06-40215495 

wandelclub 13:00 – 14:00 Verzamelen bij muskieto 

Steenbewerker  10:00 – 12:00 Hettybijlsma@gmail.com  

Biljartgroep Musketon Competitie  13:00 – 16:00  Competitie 

Buurtbakkie  | Koffie inloop 14:00 – 15:30 Inloop 

Volksdansen  15:00 – 16:30 Tijdens Volksdansen 

Salsa Dansschool Corason 19:30 – 21:45 www.salsadansschoolcorason.nl  
info@salsadansschoolcorason.nl 
030-2887977 

Workshop Zingen & Optreden  19:30 – 22:00 Zangpraktijk@astridvanassen.nl  

Cursus tekenen en Schilderen 20:00 – 22:00 peporsk@gmail.com | 030-2420393 

Zangkoor A-Do-Re  20:00 – 22:00 bestuur@a-do-re.nl  

Bingo  |  iedere 2e dinsdag van de maand 20:00– 22:00 hansjokevandoorn@ziggo.nl | 030-2888268 

Woensdag Tijd Info/ contactgegevens  

Naailes 09:00 – 12:00  aminsalwael@gmail.com  

Speelotheek 09:30 – 11:00  

Knooppunt Lunetten inloop 10:00 – 12:00 Inloop 

Voluit Leven  10:00 – 12:00 mcalbert@casema.nl | 06 - 40143277  

Biljartgroep Musketon 13:00 – 16:00  Inloop  

Koersbal 10:15 – 12:15 Mg.berendsen@hetnet.nl | 030 -2884448 

Sociale eettafel 12:00 – 17:30 Aanmelden aan de bar of bellen naar de Musketon 
030- 7210501 

Bingo | Iedere laatse woensdag van de maand  13:30 – 16:30 hansjokevandoorn@ziggo.nl | 030 -2888268 

Bodyshape voor 55+/ Fifty fit  11:00 – 12:00  Sylvia ter Wolbeek: 06-44229894 

Flex Dansen 17:00 – 18:45 Flex.lunetten@hotmail.com  

Saswitha Hatha yoga  19:15 – 20:15 06-36152973 | elkevanhou@casema.nl 

Volksdansvereniging Tarantella  19:30 – 22:00 www.volksdansverenigingtarantella.nl 
info@volksdansverenigingtarantella.nl  

Teken-en Schilderles (Cursus 25 jan t/m 5 april) 20:00 - 22:00 corinne.bekker@xs4all.nl of mobiel 06-28349394 
 

Donderdag Tijd Info/ contactgegevens  

Knooppunt Lunetten inloop 10:00 – 12:00 Inloop 

Schilderen inloop 10:00 – 12:00 030 – 7210501  

Taal doet meer 10:00 – 12:00 taalcoaching@taaldoetmeer.nl  

Buurtbakkie | koffie inloop 14:00 – 15:30  inloop 

Naailes 15:00 – 17:00 aminsalwael@gmail.com 

Lunettentoneel | Dramaland  15:00 – 18:00 www.lunettentoneel.nl | holger@dramaland.nl  

Jeugdtheaterschool Utrecht  18:15 – 19:45 info@jeugdtheaterschoolutrecht.nl  

Bordspelgroep Lunetten Spellenavond 19:00 – 22:30 www.bordspelgroeplunetten.nl  
eerstekeer@bordspelgroeplunetten.nl  
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Senioren  dansen Lunetten 20:00 – 22:30 www.seniorendansenlunetten.nl | 0630575125 

Basiscursus Theatersport  20:00 – 22:00 www.springintheater.nl  

   

Vrijdag  Tijd Info/ contactgegevens  

Knooppunt Lunetten inloop 10:00 – 12:00 Inloop 

FLEX: Dansen en bewegen voor volwassen 18+ 09:00 – 10:15 Flex.lunetten@hotmail.com  

Kaarten maken  13:30 – 15:30 Carla Broekhuizen: 06-15326153 

Biljartgroep Musketon 13:00 – 16:00  inloop 

FLEX Bewegen en Ontmoeten Kinderen tot 17 jaar   

KINDER-DISCO (ongeveer eens per 6 weken) 19:30 – 21:30 Kinderdisco.lunetten@gmail.com  

Cabaret voorstelling 20:00 – 23:00 www.theaterdemusketon.nl  

Zaterdag Tijd Info/ contactgegevens  

Knooppunt Lunetten inloop  (met ruilwinkel) 11:00 – 14:00  

Speelotheek Lunetten 10:30 – 12:00 www.speelotheeklunetten.nl  

Repair Café  10:00 – 12:30 2e zaterdag van de maand 
repaircafelunetten@gmail.com  

Biljartgroep Musketon 13:00 – 16:00  inloop 

Tango Atelier 20:00 – 23:00 dance@tangoatelier.nl  

KLezmer workshops (2e zaterdag van de maand) 12:00 – 16:00 Contact bij Inloop, er is geen mail of website  

Zondag  Tijd Info/ contactgegevens  

Anonieme-overeters 10:00 – 11:30 www.anonieme-overeters.nl | 0651057443 

Stijldanscafé Blackpool  14:30 – 17:30 www.seniorendansenlunetten.nl | 0630575125 

Lunetten Wil Wel: Gezellige middag  12:30 – 15:30 www.lunettenwilwel.nl  

Overig Tijd Info/ contactgegevens  

Expositie Musketon   wimahlrichs@hotmail.com  

Lunetten (wijkportal)  www.lunetten.nl  

DOCK  www.dock.nl  

Jongerenwerk Utrecht  www.jou-utrecht.nl  

Buurtteam Lunetten   www.buurtteamsutrecht.nl  
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Naam activiteit: Kaarten maken, 

Wanneer ; elke 1e vrijdag van de maand van 13.30 tot 15.30 
Aanmelden ; van te voren opgeven bij Carla Broekhuizen 0615326153 
materiaalkosten zijn 5 euro per keer, je maakt dan 3 complete kaarten, met hulp en een goede beschrijving 

Naam activiteit: Workshop Zingen & Optreden 

Wanneer (datum/ frequentie/ tijd): op dinsdagavond, Aanmelden: zangpraktijk@astridvanassen.nl 

Totale kosten: op aanvraag 

Informatie over de activiteit: 

In deze workshop gaan we aan de slag met verschillende zelfgekozen popliedjes. We repeteren iedere dinsdagavond 

en bereiden ons voor op het optreden.  

De groep is klein, waardoor er ruimte is voor individuele aandacht. 

Het volgende komt aan bod: solo- en meerstemmig zingen, improvisatie, intonatie, dynamiek, verschillende 
zangtechnieken, verdieping teksten ect. 
We sluiten de workshop af met een optreden, waarbij het mogelijk is dat een aantal liedjes akoestisch worden 
gespeeld door een gitarist. 

Naam activiteit: Bordspelgroep Lunetten Spellenavond 

Wanneer: Elke donderdagavond van 19:00 tot 22:30, ook in schoolvakanties 
Aanmelden: Via een e-mailtje naar eerstekeer@bordspelgroeplunetten.nl 
Kosten: Geen 
Informatie over de activiteit: 
Bordspelgroep Lunetten speelt elke donderdagavond in de Musketon. Iedereen is hierbij van harte welkom. Zelf een 
spel meenemen mag maar hoeft niet. 
Zorg er wel voor dat je vóór 19:30 binnen bent, anders is het lastig om nog bij een speltafel aan te sluiten. 
Meer informatie over de Bordspelgroep vind je op https://bordspelgroeplunetten.nl 
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Naam activiteit: Repair Café Lunetten 

Wanneer (datum/ frequentie/ tijd): elke 2e zaterdag van de maand, maar niet in juli en augustus (zomerstop). In 

september zijn we er tegelijk met de wijkdag (3e zaterdag vd maand), van 10.00 - 12.30 uur 

Aanmelden: niet nodig 

Kosten: geen, fooi stellen we op prijs (bv voor aanschaf materiaal) 

Informatie over de activiteit: Kapotte stofzuiger, kleding, Senseo, laptop, weegschaal, lamp, tafel? Gooi kapotte 

spullen niet weg, maar kom ermee naar Repair Café Lunetten waar onze reparateurs ze gratis proberen te 

repareren. Vragen? Mail ons op: repaircafelunetten@gmail.com of kijk op facebook.com/repaircafelunetten 

Naam activiteit: Zangkoor A-Do-Re  

Wanneer (datum/ frequentie/ tijd): wekelijkse repetitie op de dinsdagavond van 20 tot 22 uur 
Aanmelden: bestuur@a-do-re.nl 
Kosten: €155 per jaar (aspirant-leden kunnen vier keer gratis meezingen) 
Informatie over de activiteit: 
A-Do-re is een gemengd, vierstemmig koor met een breed repertoire: van Renaissance tot heden, klassiek en licht. 
Wij zingen voornamelijk vierstemmig en zonder begeleiding (a capella). Wij houden van gezelligheid en ontspanning, 
maar ambiëren ook ons muzikaal te ontwikkelen. We zijn te horen op bijvoorbeeld de jaarlijkse Wijkdag, streek- en 
Kerstmarkt, en Gluren bij de Buren. 
Zangers v/m/x in alle stemgroepen zijn welkom. Kom een paar keer vrijblijvend meezingen! Na vier repetities kijken 
we dan of het wederzijds klikt en kun je lid worden.  

Naam activiteit: Tekenen en schilderen. 

Donderdagmorgen: 10 uur tot 12 uur. 
Aanmelden: Vrije inloop. Of 030 – 7210501 
Kosten: Zelf voor papier, schilder en teken benodigdheden zorgen. 

Informatie over de activiteit: 
Zin om bij ons te komen schilderen of tekenen? 
Alles kan niets hoeft.  
Of je een beoefend kunstenaar bent of nog nooit getekend hebt. Het maakt niet uit. Het plezier erin staat voorop. 
Wij stimuleren elkaar en maken elkaar enthousiast.  
Wij beginnen met een kop koffie en wat lekkers. 
Daarna gaan wij allemaal op onze eigen manier aan het werk.  
Aan het einde van de morgen zetten wij ons werk naast elkaar en geven wij tips. Iedereen is van Harte Welkom. 

Naam activiteit: BINGO 

Activiteit:  bingo 
Iedere 2e dinsdag van de maand ( m.u.v. juli en augustus ) en iedere laatste woensdag van de maand 
Dinsdag begint om 20.00 uur en woensdag begint om 13.30 uur 
Kosten : € 7,- per boekje ( 24 rondes) 
Aanmelden: nee 
Info: Voor meer informatie kunt u op de dag zelf langs komen. 

Naam activiteit: Breilessen 

Wanneer (datum/ frequentie/ tijd): iedere maandag van 19.30 tot 21.00 uur 
Aanmelden: Femke Sierksma 0644762717 
Kosten: 8 euro per les. We werken met strippenkaarten 
Informatie over de activiteit: wekelijks breien we in een klein groepje samen. Beginner en gevorderd; iedereen is 
welkom. Je kunt leren steken opzetten of een heel project breien. Tijdens de lessen is er ruimte voor gezelligheid, 
verbinding en natuurlijk al je breivragen! 
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Naam activiteit: Stijldansen 
wacht op nieuwe informatie volgend seizoen 2023 - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam activiteit: Salsa Cubaanse stijl. 

Wanneer (datum/ frequentie/ tijd): 
Zie het rooster op onze website, www.salsadansschoolcorason.nl/rooster.htm 
Aanmelden: info@salsadansschoolcorason.nl 
Kosten: € 5,- per les van een uur, als onderdeel van een lesperiode. 
 
Informatie over de activiteit: 
Salsa dansschool CoraSon geeft les in de Cubaanse stijl. 
Niet alleen leer je de Cubaanse salsa, maar ook de rueda de casino, de son en de casino. 
Met duidelijke uitleg en persoonlijke aandacht, in een gemoedelijke sfeer. 
Zie voor uitgebreide informatie onze website, www.salsadansschoolcorason.nl 

Naam activiteit: Yoga. 
Dinsdagochtend 9.15- 10.15 uur, in zaal A22/A23 van de Musketon, Lunetten  

Woensdagavond 19.15 -2015 uur, in zaal A22/A23 van de Musketon lunetten  

(Donderdagavond 19.15 -2015 uur, in de beweegruimte van Het Hart van Hoograven?)  

Kosten €8,00 per les, per seizoen te voldoen.  

Aanmelden via mail : elkevanhou@casema.nl  

M: 0636152973  

Naam activiteit: naailes  
Wanneer (datum/ frequentie/ tijd) woensdag om 9.00 uur tot 12. 00 uur  en donderdag om 15 .00 uur tot 17.00 uur  
Aanmelden: aminsalwael@gmail.com                0644549004 
Kosten: € 10 per maand  
Informatie over de activiteit: je kan van begin hoe kan de naaimachine gebruik tot de eigen kleding maken  
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Naam activiteit: Tekenen en Schilderen  

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. 
 
Meer informatie: peporsk@gmail.com / 030-2420393 

Naam activiteit: SENIOR  FIT  65 + 
Bewegen is belangrijk, zeker als je wat ouder wordt! 

Het houdt je langer fit en zelfredzaam. 

Door te bewegen blijven balans, mobiliteit (spierkracht en loopvermogen) en coördinatie op peil. Hierdoor kunnen 

b.v. valongelukken worden voorkomen en verder heeft bewegen een gunstige invloed op diverse aandoeningen. 

U zult merken dat u zich door beweging weer energieker voelt. 

Bewegen zorgt ook voor plezier en ontspanning, maar het is vooral leuk en gezellig als je het in groepsverband doet. 

Zo leert u ook weer nieuwe mensen kennen. 

Dit gebeurt allemaal in de cursus actief bewegen.  

De lessen zijn zo dat iedereen op zijn of haar niveau kan meedoen. 

Kom gerust een keer kijken of meedoen, u kunt altijd instappen. 

Interesse of vragen? 

U kunt altijd contact opnemen met de docente: 

Sylvia ter Wolbeek, Oefentherapeut Cesar en MBVO docent. 

 

Tel. 030-2884109 of 06-44229894. 

Waar :   Buurthuis de Musketon 

Tijd   :     maandag  10:15 uur 

Kosten :   12 Euro per maand 

Naam activiteit: WERKEN AAN UW CONDITIE 

Hebt u ook het voornemen om wat meer aan uw conditie te gaan doen? 

Ook als je geen 20 meer bent moet je in beweging blijven en als u het leuk vindt een uur pittig te bewegen is Fifty Fit  

wellicht iets voor u. 

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de conditie d.m.v. verschillende oefeningen, pasjes en bewegingen zowel 

staand als liggend op de mat. 

Dat er getraind wordt op muziek maakt het wellicht wat makkelijker. 

Zo voelt u zich fitter en worden uw gewrichten soepeler en uw spieren sterker. 

Nieuwsgierig geworden?  Kom dan gerust eens kijken en meedoen. Een proefles is 

vrijblijvend.  

Waar : de Musketon 

Wanneer :  woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. 

Kosten    : 3 Euro per les 

Inlichtingen : Sylvia ter Wolbeek, oefentherapeut Cesar en MBVO docent. 

Telefoon: 030-2884109  of  06 – 44229894 
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Naam activiteit: Jaarcursus Jeugdtheaterschool Utrecht 
Wanneer (datum/ frequentie/ tijd) 28 lessen, Donderdag 18:15 – 19:45 
Aanmelden: www.Jeugdtheaterschoolutrecht.nl 
Kosten: € 389,- 

Informatie over de activiteit: Productie Mix (8 t/m 12 jaar) 
Iedereen in een op maat gemaakte voorstelling. 
Waar denk je aan als je aan theater denkt? Precies, een voorstelling! In de Productie Mix groepen is dat dan ook wat 
er centraal staat. Een jaar lang werk je samen aan jullie eigen voorstelling. Maar dat is natuurlijk niet alles. Aan de 
hand van het stuk ga je samen bezig met speloefeningen, personage ontwikkeling en er is ruimte voor Atelierlessen. 
In deze lessen verdiep je je in onderwerpen als improvisatie, film of maskerspel. 

Naam activiteit: bijeenkomst: Anonieme Overeters 

Wanneer (datum/ frequentie/ tijd) zondagochtend van 10.00 tot 11.30 uur 

Aanmelden: Lore, 06-51057443 / www.anonieme-overeters.nl 

Kosten: geen/vrijwillige bijdrage 

Informatie over de activiteit : Bijeenkomst voor iedereen die wil stoppen met dwangmatig eten. 

Naam activiteit: Volksdansen Tarantella 
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,-. 

Meer informatie: www.volksdansverenigingtarantella.nl , volksdansverenigingtarantella@gmail.com  

Naam activiteit: KLEZMERWERK  

Deze organiseert 10 x per jaar een workshop, niet in juli en augustus , in principe op de 2e zaterdag van de maand. 
De basis is Klezmer muziek maar daar is in de loop der jaren ook veel Balkan muziek bijgekomen. 
 
In principe is iedereen welkom,  met 2 beperkingen : 1. de grootte van de groep en 2. de samenstelling van de groep 
(i.v.m. evenwicht van de instrumenten ). 
Voor contact; kom langs op eerder genoemde data, Iedereen kan een keer komen luisteren of een proefles volgen. 

Naam activiteit: Theater de Musketon  

voor info zie ; www.theaterdemusketon.nl  

Artiest Datum 

Remy Evers – Gewoon Remy Vrijdag  6 oktober 2023 

Annick Boer – Deze is nog beter Vrijdag 24 november 2023 

Victor Luis van Es – De lachende derde Vrijdag 15 december 2023 

Thjum Arts – Tijdloos genot Vrijdag 2 februari 2024 

Bovenste knoopje open! - Hoe is het water Vrijdag 8 maart 2024 

Martijn Koning – Overkill (try out) Vrijdag 10 mei 2024 
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Naam activiteit: Koersbal  
Koersbal is voor iedereen. Kom vrijblijvend een  keer mee koersballen 
Er is geen kracht voor nodig. U blijft lekker in beweging en gezelligheid speelt een grote rol.  
  
Buurtcentrum de Musketon    Woensdag van 10:15 tot 12:15   
Hondsrug 19 Lunetten    In de ruimte de Karabijn A-12   
3524 BP Utrecht   
  
Contactpersoon  
Mevr. G. Berendsen   
030-2884448  
mg.berendsen@hetnet.nl   
 

Naam activiteit: Biljarten   

Wanneer : Ma t/m Za  1300 uur t/m 1600 uur   

Aanmelden : Dagelijks Biljartzaal(Karabijn)  

Kosten 40 Euro per jaar  (klokkosten 20cent ca 20minuten)  

Informatie: Tevens SUBC kompetitie (diversen team uit Utrecht e.o.)  

oudere  om en nabij 55+ kompetitie       

Naam activiteit: Steenbewerken 

Tijdstip:                                 Wekelijks op dinsdag van 10.00 - 12.00 

Kosten:                                 Geen 

Materiaal en gereedschap:   Om het een keer te proberen is enig gereedschap en materiaal beschikbaar. Als je vaker 

deel wilt nemen, zorg je voor je eigen materiaal en gereedschap. 

Meer informatie: hettybijlsma@gmail.com 

Je hoeft geen Rodin of Michelangelo te zijn om uit steen iets moois te creeren! 

Bij de activiteit steenbewerken kunnen beginnende en gevorderde beeldhouwers aan de slag. 

Je geeft vorm aan een steen door te raspen of te vijlen en je werkt met zachte steensoorten zoals speksteen, 

serpentijn of albast. 

Het is een activiteit waarbij je elkaar inspireert en van elkaar leert. 

Naam activiteit: Kinderdisco 
informatie via Kinderdisco.lunetten@gmail.com 
Datum 

Vrijdag 2 juni 2023 

Vrijdag 22 september 2023 

Vrijdag 3 november 2023 

Vrijdag 22 december 2023 

Vrijdag 9 februari 2024 

Vrijdag 22 maart 2024 

Vrijdag 17 mei 2024 

Vrijdag 28 juni 2024 
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