
U bent nooit te oud 
om te beginnen
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‘Ouderen in de wijk’ vindt plaats in drie vestigingen van de 
Bibliotheek Utrecht. Andere vestigingen in Utrecht volgen de 
komende jaren. ‘Ouderen in de wijk’ wordt uitgevoerd met subsidie 
uit het Europees Fonds (EFMB).

de Bibliotheek Hoograven
Smaragdplein 100
3523 ED Utrecht
Tel. 030 - 286 19 15
‘Vraag je wijzer’ inloopspreekuur:
Dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

de Bibliotheek Kanaleneiland
Al-Masoedilaan 188
3526 GZ Utrecht
Tel. 030 - 286 19 40
‘Vraag je wijzer’ inloopspreekuur:
Donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

de Bibliotheek Overvecht
Gloriantdreef 1
3562 KW Utrecht
Tel. 030 - 286 19 20
‘Vraag je wijzer’ inloopspreekuur:
Donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Wilt u ...
... andere mensen ontmoeten?
... leren omgaan met de computer?
... weten wat er in uw wijk te doen is?
... informatie over gezondheid, wonen, vervoer?
Of hebt u een andere vraag? 

U bent van harte welkom in de Bibliotheek.



Wilt u graag meedoen aan leuke activiteiten en andere mensen 
leren kennen? Of wilt u iets nieuws leren? Dan bent u in de 
Bibliotheek in uw wijk aan het juiste adres. 

Bij ons kunt u terecht voor taal, digitale vaardigheden en 
voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is er altijd gelegenheid 
om met buurtgenoten koffie te drinken. Alle activiteiten zijn 

laagdrempelig en u kunt altijd 
meedoen op uw eigen niveau.

Loop gerust bij ons binnen voor 
meer informatie. De Bibliotheek 
Hoograven, Kanaleneiland 

en Overvecht hebben speciale 
inloopspreekuren voor ouderen.

Alle activiteiten die voor u interessant kunnen zijn, bundelen wij 
onder de titel ‘Ouderen in de wijk’. Hierbij gaat het om activiteiten 
binnen en buiten de Bibliotheek. De gastvrouwen en -heren 
vertellen hier graag meer over. Bij deelname aan de activiteiten van 
‘Ouderen in de wijk’ voor een jaar, ontvangt u een gratis Bibliotheek-
lidmaatschap. Daarnaast ontvangt u het boekje ‘Bijdehandje’. Met 
dit boekje spaart u voor leuke prijzen. 

We hopen u snel te begroeten!

Ouderen in de wijk:  
echt iets voor u!

Bij de Bibliotheek kunt u terecht voor:

Ontmoeten
•  Een kopje koffie drinken met 

mensen uit de wijk
•  Luisteren naar verhalen van 

anderen

Leren
•  Gebruik van computer of tablet
•  Veiligheid op internet
•  Wat is social media en hoe kan ik 

het gebruiken
•  Beter Nederlands leren

Informatie over
•  Hoe u gezond kunt blijven
•  Formulieren en financiën 
•  Fijn en veilig wonen
•  Vervoer van A naar B

‘Vraag je wijzer’
Inloopspreekuur voor ouderen
•  de Bibliotheek Hoograven:  

dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
•  de Bibliotheek Kanaleneiland:  

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
•  de Bibliotheek Overvecht:  

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur


