
Muzikale verhaaltjes 
 0-2 jaar

‘Klap eens in je handjes, blij, blij, blij.’ Zing je 
graag met je kind? Kom dan luisteren naar  
muzikaal docent Helga Huisjes. Na het 
voorlezen van een mooi verhaal zingt 
ze met jou en je kind liedjes die bij het 
verhaal passen. Daar word je vanzelf 
blij van.

wo 9 dec
10.30 - 11.00 uur
gratis
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/boekstart

Wapperkids   0-2 jaar

WapperKids laat verhalen uit boekjes tot leven 
komen. Samen verzin je gebaren bij de ver-
haaltjes. Zeker weten dat je niet stil blijf zitten! 
Ouders en kinderen doen actief mee.

wo 23 dec
10.30 - 11.00 uur
gratis
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/boekstart

Reizend Lab   7-12 jaar

In het Lab ontdek je nieuwe technologieën. Je 
kunt er naar hartenlust uitvinden, programmeren, 
experimenteren en filmpjes maken. Nu komt het 
Laboratorium naar bibliotheek Zuilen. Doe mee! 

wo 2, 9 dec
15.00 - 16.30 uur
gratis
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Programma volgens de RIVM-richtlijnen, 
daarom is het aantal plaatsen voor 
activiteiten beperkt. Programma onder 
voorbehoud. Kijk voor actuele informatie op 
bibliotheekutrecht.nl/agenda.

Bibliotheek Zuilen
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Muziek en theater   
Het papieren soldaatje  7+ jaar

Er was eens een soldaatje dat een 
beetje anders was. Iedereen lachte 
hem uit. Een soldaatje van papier, dat 
is zeker toch geen echte soldaat? Maar 
dan, op een dag, zomaar, komt hij 
erachter dat hij iets kan wat niemand 
anders kan. ‘Het papieren soldaatje’ is 
een vrolijke voorstelling met muziek 
van Tchaikovsky, Takahashi en 
anderen. I.s.m. Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht.  

di 29 dec
15.00 - 15.45 uur
gratis (alleen voor kinderen)
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/kerstvakantie  

Workshop  
Videobellen
Wil je met je kleinkind videobellen of met 
een ander familielid of vriend(in)? Neem 
contact op met Ouderen in de Wijk. In kleine 
groepjes van maximaal drie deelnemers krijg 
je uitleg. Op je eigen apparaat. 

Mail naar  
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl  
of bel ma t/m vr tussen 10.00 -17.00 uur  
030-2861894.

We hebben de rustige uurtjes op een rijtje 
gezet. Zodat bezoekers die tot de kwetsbare 
groep behoren weten wanneer het rustiger 
is. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan 
blijven lezen en lenen.  
Kijk op bibliotheekutrecht.nl

Muziektheater

Het papieren soldaatje

Tentoonstelling

Wij zijn de verhalen

Bibliotheek Overvecht 

weer open

December
Overvecht  
en Zuilen

Wist je dat?
Je bij de bieb eindeloos online kunt lezen 
en luisteren
Met een standaard abonnement leen je 
onbeperkt e-books en luisterboeken.  
Je kunt kiezen uit 30.000 e-books en  
4000 luisterboeken. Gewoon op je  
telefoon of tablet.  
bibliotheekutrecht.nl/abonnementen

Stuur een kaartje
Stuur mensen die het kunnen gebruiken een 
mooie nieuwjaarswens. Zet er je eigen adres 
op. Misschien krijg je wel een kaartje terug. 
Jij schrijft of tekent de wens, wij doen het op 
de post.
Alleen voor Zuilen en Overvecht.



Doe Mee Startpunt
Voor al je taal- en computervragen.

wo 2, 9, 16 dec
10.00 - 12.00 uur

Seniorenochtend
Loop gezellig binnen voor een kopje koffie en 
een praatje. Ook kun je terecht voor al je vragen, 
over hulp bij het gebruik van de computer bij-
voorbeeld, of wat er in je wijk te doen is.   

wo 2, 9, 16, 23, 30 dec
10.00 - 12.00 uur

Graag vooraf aanmelden.  
Ouderen in de Wijk is bereikbaar op 
telefoonnummer 030-2861894,  
maandag t/m vrijdag van  
10.00 - 17.00 uur.  
Of per e-mail: 
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl  

De nieuwe donorwet
Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Met 
deze wet wordt iedereen vanaf achttien jaar als 
orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorre-
gister. Wil je dit niet? Dan moet je dit aangeven. 
In de bibliotheek ligt informatie in diverse talen. 
Hulp nodig? Kom dan naar het informatie-
spreekuur.

wo 2, 9, 16, 23, 30 dec
11.00 - 12.00 uur

gratis  
Reserveren via ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl, 
op telefoonnummer 030-2861894, maandag t/m vrijdag 
van 10.00 - 17.00 uur of via de balie.

De Schrijftafel
Iedereen is welkom om te schrijven aan hun 
eigen tekst(en) tijdens de Schrijftafel. Van blog 
tot brief, van rijm tot roman; op papier of op je 
tablet. Je kan feedback ontvangen op je werk, 
luisteren naar waar anderen mee bezig zijn en in 
een inspirerende en 
gezellige setting je eigen 
plan trekken. Er is een 
schrijfcoach aanwezig 
die werkt aan haar eigen 
projecten. 

do 3 dec
14.00 - 17.00 uur

Tentoonstelling 
Wij zijn de verhalen 
die we vertellen 
Taalleerders vertelden hun verhaal en dichters 
Ruben van Gogh, Vicky Francken en Baban 
Kirkuki van het Utrechts Stadsdichtersgilde 
schreven er een gedicht bij. Fotograaf Ruud 
Spaargaren maakte de portretten. I.s.m. Taal 
Doet Meer.

tijdens openingstijden

Doe Mee Startpunt 
Voor al je taal- en computervragen.

do 10, 17 dec 
13.00 - 15.00 uur

Sollicitatie
spreekuur
Heb je vragen over solliciteren, het zoeken  
van werk, het opstellen van je cv? Kom advies 
vragen tijdens dit spreekuur.  

di 8, 15 dec 
13.00 - 15.00 uur

Informatie
bijeenkomst  
Donorwet
Tijdens deze gratis bijeenkomst krijgt u informa-
tie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe 
u uw keuze kunt invullen. Interesse? Opgeven 
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl

do 17 dec
13.30 - 15.00 uur

Seniorenochtend
Je bent van harte welkom om de seniorenoch-
tend in Bibliotheek Zuilen, te bezoeken. 

wo 2, 9, 16, 23, 30 dec
10.00 - 12.00 uur

Graag vooraf aanmelden.  
Ouderen in de Wijk is bereikbaar op 
telefoonnummer 030-2861894,  
maandag t/m vrijdag van  
10.00 - 17.00 uur.  
Of per e-mail: 
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl  

weer open!

Hiep biep

gaat 30 november
Bibliotheek Overvecht

Word lid van  
Overvecht Post  
en ontvang als eerste 
al het nieuws over de 
nieuwe bibliotheek. 
bibliotheekutrecht.nl/
nieuwsbrief

Bibliotheek Zuilen

Een koffer vol verhalen: 
Kerstmis
We hebben allemaal een koffer vol verhalen over 
ons eigen leven. Met droevige, blije, moeilijke 
en mooie momenten. Haal tijdens deze ochtend 
- samen met Mariken Ploos van Amstel - jeugd-
herinneringen over kerst op. Met behulp van een 
aantal eenvoudige schrijfoefeningen heeft ieder-
een aan het einde van de ochtend een mooie 
herinneringstekst geschreven. Schrijfervaring is 
niet nodig. Plezier staat voorop. 

wo 16 dec
10.30 - 12.00 uur
gratis
Reserveren:  
ouderenindewijk@ 
bibliotheekutrecht.nl  
of telefonisch ma t/m vr 
 tussen 10.00 -17.00 uur,  
030-2861894

Vanaf 30 november is bibliotheek Overvecht weer open! 
Je bent dan van harte welkom. Om te lezen, te lenen of 
gewoon even naar binnen te lopen. Vanaf maandag  
9 december zijn er ook weer activiteiten.

Bibliotheek Overvecht

weer open!

Hiep 
biep

gaat 30 novemberBibliotheek Overvecht


