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Student voor de klas, senioren te gast. Stichting Oud 
Geleerd Jong Gedaan draait de rollen om. Omdat 
niemand te oud is om te leren. De colleges kunnen los 
van elkaar gevolgd worden. Mede mogelijk gemaakt 
door Richard Hooglandfonds.

Oud Geleerd  
Jong Gedaan 

De Klimaatkwestie 
door Daan van Herpen 

Over klimaatverandering en de rol 
van de mens in een veranderend 
klimaat. Verwacht inzichten uit de 
klimaatwetenschappen en duiding 
van de klimaatdebatten in het 
maatschappelijk debat. Daarnaast 
ook aandacht voor de wettelijke 
kaders en actuele rechtszaken over 
klimaat. De collegereeks eindigt 
met aandacht voor klimaattransitie 
en verduurzaming. 

Daan van Herpen is masterstudent 
Klimaatfysica – Universiteit Utrecht

Bibliotheek Neude
Maandag 11, 18, 25 oktober  
en 1 november

14.30-15.30 uur  
inloop vanaf 14.15 uur
Reserveren: zie pagina 15

 Engelse Taal en Cultuur
Over de Middeleeuwen en prachtige verhalen over heldendaden, 
draken, ridders en jonkvrouwen. 

Filosofie in de Oudheid
Over het gedachtegoed en de ideeën die de Grieken hadden 
over hoe ze moesten leven. 

 Verschillende muren in de wereld
Over de grootse gevolgen van de Berlijnse Muur, 
maar ook worden hedendaagse muren zoals 
tussen Amerika/Mexico en Israël/Palestina 
behandelt. 

Griekse mythologische 
plaatsen
Over het mysterie van het Orakel van Delphi en 
Olympia, waar de eerste Olympische Spelen 
hebben plaatsgevonden.

Interesse? 
Geef dit door via ouderenindewijk@
bibliotheekutrecht.nl of 030 - 286 1894  
(maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur) 
dan nemen we contact op, zodra data en 
onderwerpen definitief zijn.
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Colleges

Meer informatie over  
alle colleges:  
bibliotheekutrecht.nl/
senioren

Ook in bibliotheek Hoograven en Overvecht komen dit 
najaar colleges Oud Geleerd Jong Gedaan. We zijn met 
studenten in gesprek over de volgende onderwerpen:

https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/colleges-oud-geleerd-jong-gedaan-111021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/colleges-oud-geleerd-jong-gedaan-111021.html
mailto:mailto:ouderenindewijk%40bibliotheekutrecht.nl%20?subject=
mailto:mailto:ouderenindewijk%40bibliotheekutrecht.nl%20?subject=
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren.html
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Informatiepunt.
Heb je vragen over:

We luisteren en denken mee. 
We geven direct informatie of 
verwijzen door naar de juiste 
organisatie.

Het Informatiepunt is er voor 
iedereen. Voor leden én niet-
leden van de bibliotheek. 

Alle informatie vind je op 
bibliotheekutrecht.nl/
informatiepunt

We luisteren naar je vragen en denken met je mee.  
We geven direct informatie of verwijzen je door naar 
de juiste organisatie.

Het Informatiepunt is er voor iedereen, ook als 
je geen lid bent van de bieb. Stel je vragen bij het  
Informatiepunt. Er zijn ook verschillende spreekuren. 
We helpen je graag verder.

bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt

Informatiepunt. 
Bibliotheek 
Utrecht
Het Informatiepunt is er voor al je vragen over:

Digitaal Overheid

TaalWonen

Werk en 
inkomen

Geld en 
administratie

Gezondheid
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Hoe werkt 
online 
bankieren?

Vraag het
de bieb

D200081 BIEB Informatiepunt Digitale Overheid Folder A5 correctie_2.indd   6 23-02-2021   10:14

Het Informatiepunt 
vind je hier:

Bibliotheek De Meern
Elke dinsdag 14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek Hoograven
Elke dinsdag 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Kanaleneiland
Elke woensdag 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum
Elke dinsdag 13.00 - 15.00 uur

Bibliotheek Neude
Elke donderdag 15.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Oog in Al
Elke donderdag 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Overvecht
Elke dag van 13.00 uur tot sluit. Maandag vanaf 14.00 uur.
(Niet op zondag)

Bibliotheek Vleuterweide
Elke woensdag 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Zuilen
Elke woensdag 10.00 - 12.00 uur

Geen Informatiepunt in:

Bibliotheek Lunetten, Tuinwijk,  
Vleuten en Waterwin

Beter 
Nederlands 
leren?

Vraag het
de bieb

D200081 BIEB Informatiepunt Digitale Overheid Folder A5.indd   4 12-02-2021   10:38

Digitaal  
inloop‑
spreekuur 
SeniorWeb

Neude 
woensdag 15.00 - 17.00 uur 
Postzaal 1

https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-digitaal.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-digitaal.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-digitaal.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-digitaal.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-taal.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-wonen.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-digitaal.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-overheid.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-werk-en-inkomen.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-gezondheid.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt/informatiepunt-geld-en-administratie.html
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Ontmoetingen  
en lezingen

Nationale Voorleeslunch
met high tea

Hedy d’Ancona leest het verhaal voor dat 
Mensje van Keulen speciaal voor de Nationale 
Voorleeslunch schreef. Hedy d’Ancona gaat 
daarna met de bezoekers in gesprek over het 
voorgelezen verhaal. Tijdens de high tea zal ze 
ook voorlezen uit eigen werk. 

Hedy d’Ancona is een Nederlandse sociologe, 
sociaal geografe, politica en feministe. Ze schreef 
onlangs ‘Vrolijk verval’, een boek waarin ze het 
zieligheidsstempel van ouder zijn relativeert en 
bekritiseert. Een boek vol grappige en scherpe 
observaties van het dagelijks leven van senioren. 

Bibliotheek Neude · Theater
maandag 4 oktober · 11.00 - 14.00 uur · inloop 10.30 uur
Reserveren: zie pagina 15
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Film met nagesprek
Mi Vida

Kapster Lou, 63 jaar, droomt van een nieuw leven in 
Spanje. Als ze haar droom waar wil maken, komen 
haar kinderen in opstand. Haar zwangere dochter 
vindt de verhuisplannen ronduit belachelijk. Op zo’n 
leeftijd kan moeder toch niet zomaar aan iets nieuws 
beginnen? Na de film praten we gezamenlijk na over 
dromen. Met in de hoofdrollen o.a. Loes Luca als 
kapster Lou en Anniek Pheifer als dochter Barbara.

Bibliotheek Neude 
Vrijdag 12 november 
13.00 - 13.30 uur:  ontvangst met kopje koffie  

of thee in Noda
13.30 - 15.00 uur: film in Theater
15.00 - 15.30 uur: napraten over de film
Reserveren: zie pagina 15

Lezing Hersenstichting
Hoe houd ik mijn hersenen gezond

Het is belangrijk om de hersenen in een zo goed mogelijke conditie te 
houden. Ontdek tijdens deze lezing concrete en praktische tips om direct 
toe te passen. 

Bibliotheek Neude · Collegezaal Bibliotheek Lunetten
maandag 29 november vrijdag 19 november
14.00 - 15.00 uur · inloop 13.30 uur 10.30 - 11.30 uur · inloop 10.00 uur

Reserveren: zie pagina 15

In dialoog

In drie bijeenkomsten gaan deelnemers in dialoog over zin aan het leven 
geven als je ouder wordt. Over mee blijven draaien en erbij blijven horen 
als oudere. Hannie van Baren, van Utrecht in Dialoog, begeleidt de 
gesprekken. 

Bibliotheek De Meern  
vrijdag 8 oktober: Erbij horen als je ouder wordt  
vrijdag 15 oktober: Alleen (weer) verder  
vrijdag 22 oktober: Vrienden voor het leven  

10.30 - 12.30 uur · inloop vanaf 10.00 uur  
Reserveren: zie pagina 15

© Cleared

Still uit de film: Mi Vida

https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/voorleeslunch-met-high-tea-041021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/voorleeslunch-met-high-tea-041021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/voorleeslunch-met-high-tea-041021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/film-nagesprek-mi-vida-1211.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/film-nagesprek-mi-vida-1211.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/film-nagesprek-mi-vida-1211.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/hoe-hou-ik-mijn-hersenen-gezond-lun-2911.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/hoe-hou-ik-mijn-hersenen-gezond-lun-2911.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/hoe-hou-ik-mijn-hersenen-gezond-lun-2911.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/hoe-hou-ik-mijn-hersenen-gezond2911.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/in-dialoog-081021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/in-dialoog-151021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/in-dialoog-221021.html


Kerststukjes maken

Kerst wordt nog leuker met een eigengemaakt kerststukje.  
Schuif gezellig aan. Materiaal is aanwezig, maar extra kerstversiering  
is welkom. Net als een schaaltje of bakje (maximaal 15 cm).

Bibliotheek Overvecht Bibliotheek Kanaleneiland
donderdag 16 december maandag 20 december
10.00 - 12.00 uur · inloop 9.30 uur 10.00 - 12.00 uur · inloop 9.30 uur

Reserveren: zie pagina 15

Lezing
Geschiedenis van 
Kanaleneiland

De Historische Kring brengt in 
beeld hoe tijdens de periode 
van 1914-1954 het gebied 
rond het Merwedekanaal zich 
ontwikkelde. Wat nu Kanaleneiland 
heet, kreeg destijds te maken 
met een enorme groei van 
industrieën die zich hier vestigden. 
Bedrijven uit de binnenstad, maar 
ook dependances van bijvoorbeeld 
Rotterdamse bedrijven wilden zich 
hier vestigen. Peter Sprangers van 
de Historische Kring schetst een 
reis door de tijd.  
  
Bibliotheek Kanaleneiland
donderdag 4 november
10.30 - 11.30 uur · inloop 10.00 uur
Reserveren: zie pagina 15

Lezing
Heb ik alleen een 
verleden 

Ouderen krijgen vaak de vraag om 
over het verleden te vertellen of 
te praten. Het is zeker waardevol 
om het bij het ouder worden te 
hebben over herinneringen van 
vroeger. In hoeverre praten we in 
het dagelijks leven ook over de 
toekomst? In deze workshop gaat 
Hans Creton van de ANBO met 
een positieve insteek in gesprek 
over de toekomst. 

Bibliotheek Overvecht 
donderdag 11 november 
11.00 - 12.30 uur · inloop 10.30 uur
Reserveren: zie pagina 15

Gezond gesprek is een maandelijks terugkerend programma 
over alles wat met gezondheid te maken heeft. 
 
In samenwerking met de Gezonde  
Wijkalliantie Leidsche Rijn.  
Stel al je vragen.

Gezond Gesprek 

Over 
slapen
Slaap- en herstelspecialist 
Kasper Jansen vertelt alles 
over goed slapen. 

dinsdag 12 oktober 

Over 
geld
Sandra Rellum van U Centraal 
deelt informatie en geeft advies 
en praktische hulp over allerlei 
geldzaken.

dinsdag 14 december

Over 
lichaam 
en ziel
Natuurcoach en Soul Body 
Fusion® leraar Daniëlle 
Langendijk over lichaam en ziel. 

dinsdag 9 november

Gezond
rouw

verlies
natuur

geldzaken

geldzorgenvasten

dieet

ramadan

verdriet

overgewicht
nachtrust

leefstijl
angst

gesprekslapen

wandelen
rust

Bibliotheek  
Leidsche Rijn Centrum 
dinsdag 19.30 - 21.00 uur 

Reserveren: zie pagina 15
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https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/kerststukjes-maken-ov-1612.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/kerststukjes-maken-lun-2012.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/lezing-kanaleneiland-geschiedenis0411.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/lezing-kanaleneiland-geschiedenis0411.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/lezing-kanaleneiland-geschiedenis0411.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/lezing-kanaleneiland-geschiedenis0411.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/heb-ik-alleen-een-verleden-1111.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/heb-ik-alleen-een-verleden-1111.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/heb-ik-alleen-een-verleden-1111.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/senioren/alle-activiteiten-senioren/heb-ik-alleen-een-verleden-1111.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/Gezond-gesprek.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-slapen-121021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-slapen-121021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-slapen-121021.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-geld-141221.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-geld-141221.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-geld-141221.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-lichaam-ziel-091121.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-lichaam-ziel-091121.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-lichaam-ziel-091121.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/gezondgesprek-lichaam-ziel-091121.html


TijdschriftenBieb

Lees de Margriet, Psychologie Magazine, Story, Happinez, Eigen Huis 
& Interieur of een ander tijdschrift via de app TijdschriftenBieb. 

Boekentips Deelnemers gezocht voor Leesclub Zuilen

Bij de Leesclub Zuilen is plaats voor mensen die graag met anderen 
boeken lezen en over thema’s, verhaallijnen, karakters en nieuwe genres 
met elkaar in gesprek willen. 

De leesclub komt een keer in de zes weken bij elkaar. Dat is op 
woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur. Onder het genot van een kopje 
koffie en thee wordt het boek besproken. En wordt er een boek voor de 
volgende bijeenkomst gekozen.

Ook zin om boeken te lezen die u bijblijven? En om daar inspirerende 
gesprekken over te voeren en nieuwe mensen te ontmoeten? Mail 
naar ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl of via 030 - 286 18 94 
(maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur)

Meer online lezen en luisteren?

Leden van de bibliotheek kunnen gratis lenen via de Online Bibliotheek. 
Ga naar onlinebibliotheek.nl en kies uit ruim 32.000 e-books en meer 
dan 4.300 luisterboeken.

10 11

Boeken, Grootletterboeken, e-books en 
luisterboeken. Om te lezen en luisteren.

https://www.onlinebibliotheek.nl/nieuwe-apps/tijdschriftenbieb.html
mailto:ouderenindewijk%40bibliotheekutrecht.nl?subject=
https://www.onlinebibliotheek.nl/


Tentoonstellingen  
en expositie

13

De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek. Reserveren is niet nodig.  
Meer informatie: bibliotheekutrecht.nl/tentoonstellingen

Videobellen met een van de (klein)kinderen, een ander familielid 
of een vriend(in)? Krijg uitleg in kleine groepjes van maximaal 
drie deelnemers. Meer weten of een afspraak maken? Mail naar 
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl.  
Of bel naar 030 - 286 18 94  
(maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur).

Videobellen 
Workshop 

Vrouwen die muren afbreken

Tien portretten en verhalen van Utrechtse vrouwen die figuurlijk muren 
af durven te breken. De foto’s zijn gemaakt door Ilvy Njiokiktjien. Zij won 
al veel prijzen waaronder twee awards 
bij World Press Photo en werd in 2013 
benoemd tot eerste Fotograaf des 
Vaderlands. Het idee en de teksten zijn 
van Véronique Konings.  

Bibliotheek Kanaleneiland
t/m woensdag 29 september

Alumni over morgen

Een betere wereld krijgen we alleen samen voor elkaar.
Utrechtse afgestudeerden blijken daar heel goed in te 
zijn. Allemaal zijn ze bezig met het beter maken van ‘de 
wereld van morgen’. Lees de verhalen van o.a. Lineke Maat 
(directeur Taal Doet Meer), Michiel Bodt (Stichting Move) 
en Appie Alferink (directeur Zimihc theater). Tentoonstelling 
in het kader van 385 jaar wetenschap in Utrecht. 

Bibliotheek Overvecht
vrijdag 1 t/m donderdag 14 oktober

Bibliotheek Kanaleneiland
vrijdag 15 t/m donderdag 28 oktober

12

Ontdek alle geheime hoekjes en de 
mooiste ruimtes. Duik de geschiedenis 
van het gebouw in. En sta stil bij de 
moderne kunstwerken. 

elke dinsdag tot en met zondag
14.00 - 15.00 uur
Meer informatie:  
bibliotheekutrecht.nl/rondleidingen

door bieb 
Neude

Rondleiding

https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/agenda-tentoonstellingen.html
mailto:mailto:%20ouderenindewijk%40bibliotheekutrecht.nl%20?subject=
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/vrouwen-breken-muren200521.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/vrouwen-breken-muren200521.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/agenda-tentoonstellingen/alumni-over-morgen-ov-okt21.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/agenda-tentoonstellingen/alumni-over-morgen-okt21.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/rondleidingen.html
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Bibliotheek-aan-Huis heeft een haal- en brengservice voor  
mensen die niet zelf naar de bibliotheek kunnen. Hiervoor is 
een Bibliotheek-aan-Huis-abonnement nodig.

Hoe werkt het?
Een vrijwilliger komt thuis kennismaken.  
Op basis van de voorkeuren en 
leesbehoeften selecteert de vrijwilliger 
iedere maand maximaal tien boeken. 
Uiteraard worden deze thuis bezorgd. 
Bibliotheek-aan-Huis is er voor inwoners 
van Utrecht.

Een Bibliotheek-aan-Huis-abonnement 
kost - net als een abonnement 
Standaard - € 55 (voor 2021). 
U-pashouders betalen slechts € 44.

Meer informatie: 
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl 
of 030 - 286 18 00 (maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur)

Bibliotheek-aan-Huis

de Bibliotheek Utrecht
Postbus 80, 3500 AB  Utrecht

Klantenservice 
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl

Website 
bibliotheekutrecht.nl

Telefoon
030 - 286 18 00  
(maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur)

Maandkalender thuis ontvangen?
Bel of mail naar 030 - 286 18 94 of  
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl  
en blijf op de hoogte van alle activiteiten.

U‑Pas
Bezoekers van de bibliotheek krijgen 
op vertoon van hun U-pas 50% korting 
op alle betaalde activiteiten van de 
Bibliotheek Utrecht. 

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

Reserveren 
Alle activiteiten zijn gratis. Wel vooraf reserveren. Dat kan door een 
mail te sturen naar ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl.  
Of door te bellen: 030 - 286 18 94 (maandag t/m vrijdag van  
10.00 - 16.00 uur). Voor de tentoonstellingen hoeft niet gereserveerd 
te worden.

mailto:klantenservice%40bibliotheekutrecht.nl?subject=
mailto:klantenservice%40bibliotheekutrecht.nl?subject=
https://www.bibliotheekutrecht.nl/
mailto:ouderenindewijk%40bibliotheekutrecht.nl?subject=
https://www.u-pas.nl/
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen.html
mailto:ouderenindewijk%40bibliotheekutrecht.nl?subject=
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