1

Ontmoetingen
Samen verhalen
lezen? Kom meedoen!
i.s.m. de Culturele Apotheek
Genieten van een bijzonder verhaal
of mooi gedicht. Een goed gesprek
voeren en met andere mensen
iets leuks doen. Spreekt dit aan?
Kom dan samen verhalen lezen én
verhalen delen.
In kleine groepen lezen we
gedurende een uur hardop
een paar mooie teksten uit de
wereldliteratuur (voor). Dit kan van
alles zijn, een kort verhaal, een
grappig gedicht of een pakkende
passage uit een roman. Daarna
is er tijd voor een gesprek. Onder
leiding van een leesbegeleider
van de Culturele Apotheek. Wat
lees je erin? Wat doet dat met je?
Raakt het je? Herken je het? Welke
herinneringen of gedachten brengt
het boven? Uiteraard serveren we
koffie en thee.

Bibliotheek Overvecht
donderdag 10 maart
Thema: Over de liefde
donderdag 24 maart, 7 en 21 april,
12 en 19 mei
10.15 - 11.15 uur · inloop vanaf
10.00 uur
Bibliotheek Lunetten
vrijdag 11 maart
Thema: Over de liefde
vrijdag 25 maart, 8 en 22 april,
6 en 20 mei 2022
10.15 - 11.15 uur · inloop vanaf
10.00 uur

Film met nagesprek
The Father
Een hoogbejaarde man weigert alle hulp van zijn dochter Anne. Hij wil niet
betutteld worden, ook al ziet hij de dingen verkeerd. De lege plek aan de
muur, daar hing toch een schilderij, gemaakt door zijn dochter Lucy?
‘The Father’ is een aangrijpend en respectvol verslag van dementie.
Hoofdrolspeler Anthony Hopkins won voor zijn rol een Oscar voor beste
acteur. De film komt uit 2020.
Bibliotheek Neude
vrijdag 3 juni
13.00 - 13.30 uur · inloop met koffie in de Noda
13.30 - 15.15 uur · filmvertoning in Theater
15.15 - 15.45 uur · nagesprek
gratis · reserveren: zie pagina 19
Heeft u zin in koffie/thee voordat
de film vertoond wordt, dan graag
uiterlijk 13.15 uur aanwezig in Noda.
In het Theater zijn consumpties niet
toegestaan.

gratis · reserveren: zie pagina 19

Voorbereiding is niet nodig.
Opgeven kan per bijeenkomst. Het
is niet nodig om alle bijeenkomsten
te volgen.
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Kom op verhaal!
Ontmoet - schrijf - deel

Klimaatverandering

Voor iedere bewoner van Utrecht-Noordwest die van schrijven houdt
of dat weleens wil uitproberen. Concrete en eenvoudige creatieve
opdrachten zetten uw pen vanzelf in beweging. Door verhalen af en toe
te delen (hoeft niet!) is schrijven ook een mooie manier om de ander te
ontmoeten. Schuif aan.

Het wordt warmer en de zeespiegel stijgt. Maar wat is er nu precies aan
de hand? En wat betekent dat voor de toekomst? Kom luisteren naar een
klimaatonderzoeker van de Universiteit Utrecht en ga samen in gesprek.

Bibliotheek Zuilen
elke laatste dinsdag van de maand
14.30 - 16.30 uur
gratis · reserveren: zie pagina 19

Bibliotheek Overvecht
donderdag 3 maart
10.30 - 12.00 uur
inloop vanaf 10.00 uur

Bibliotheek Hoograven
maandag 14 maart
10.30 - 12.00 uur
inloop vanaf 10.00 uur

gratis · reserveren: zie pagina 19

Paaskrans maken
Pasen wordt nog leuker met een eigen gemaakte paaskrans. Schuif
gezellig aan! Materiaal is aanwezig, maar extra paasversiering is welkom.
Bibliotheek Hoograven
maandag 11 april
10.15 - 12.00 uur · inloop vanaf 10.00 uur
Bibliotheek Overvecht
donderdag 14 april
10.15 - 12.00 uur · inloop vanaf 10.00 uur
gratis · reserveren: zie pagina 19
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Boekentips

TijdschriftenBieb

Om te lezen en luisteren.

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

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.
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Colleges
Oud Geleerd
Jong Gedaan
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.

Psychologie in het dagelijks leven
door Sanne Opstal
vrijdag 11 maart - De relatie tussen marketing en psychologie
Hoe bedrijven kleine trucjes gebruiken om koopgedrag te beïnvloeden,
zelfs bij de lokale supermarkt.
vrijdag 18 maart - Motivatie voor een betere levensstijl
Hoe werkt motivatie en wat is de invloed van slaap.

900 jaar Utrecht
Meer weten over de wonderlijke geschiedenis van Utrecht?
Eigen herinneringen aan de stad delen met anderen? In het
kader van het 900 jarige bestaan van Utrecht organiseert
Oud Geleerd Jong Gedaan in de periode juni-november
2022 speciale collegereeksen over de geschiedenis van de
stad Utrecht!
Studenten Geschiedenis gaan met
deelnemers in gesprek over de geschiedenis
van Utrecht. Van het Romeinse Trajectum tot
de stad die we nu kennen. Daarnaast richten
de studenten zich ook op de geschiedenis
van de wijken waar zij de colleges geven.
Interesse? Geef dit dan alvast door via
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl
of 030 - 286 1894 (maandag t/m vrijdag
10.00-16.00 uur). We nemen dan contact
op, zodra data en vestigingen definitief
zijn.

vrijdag 25 maart - De invloed van werkelijke of ingebeelde anderen
Wat voor invloed heeft de omgeving op het gedrag van iemand en hoe
kan hierop ingespeeld worden.
Bibliotheek Overvecht
10.15 - 11.45 uur
inloop met koffie en thee vanaf 10.00 uur
gratis · reserveren: zie pagina 19
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Bibliotheek
Utrecht
Informatiepunt.

Het Informatiepunt
vind je hier:

Het Informatiepunt is er voor al je vragen over:
Heb je vragen over:

Bibliotheek De Meern
Elke dinsdag · 14.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Hoograven
Elke dinsdag · 10.00 - 12.00 uur

Wonen

Taal

Bibliotheek Kanaleneiland
Elke woensdag · 10.00 - 12.00 uur
Overheid

Digitaal

Beter
Nederlands
leren?

Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum
Elke dinsdag · 13.00 - 15.00 uur

Werk en
inkomen

Bibliotheek Neude
Elke donderdag · 15.00 - 17.00 uur

Vra
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et

de b
ieb

D200081 BIEB Informatiepunt Digitale Overheid Folder A5.indd 4

Geld en
administratie

Gezondheid

12-02-2021 10:38

Bibliotheek Oog in Al
Elke donderdag · 10.00 - 12.00 uur

Wedenken
luisteren
en denken
We luisteren naar je vragen en
met
je mee. mee.
Hoe
werkt
We
geven
direct
informatie
We geven direct informatie of verwijzen je door
naar of
online
verwijzen door naar de juiste
debankieren?
juiste organisatie.

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

organisatie.

Bibliotheek Vleuterweide
Elke woensdag · 10.00 - 12.00 uur

Het Informatiepunt is er voorHet
iedereen,
ook alsis er voor
Informatiepunt
Voor leden
én nietje geen lid bent van de bieb. iedereen.
Stel je vragen
bij het
leden van de bibliotheek.
Informatiepunt. Er zijn ook verschillende spreekuren.
We helpen je graag verder. Alle informatie vind je op
bibliotheekutrecht.nl/
informatiepunt
bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt
Vr

aag
h

et

D200081 BIEB Informatiepunt Digitale Overheid Folder A5.indd 3
D200081 BIEB Informatiepunt Digitale Overheid Folder A5 correctie_2.indd 6
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Geen Informatiepunt in:
Bibliotheek Lunetten, Tuinwijk,
Vleuten en Waterwin

de b
ieb
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Bibliotheek Zuilen
Elke woensdag · 10.00 - 12.00 uur

23-02-2021 10:14

12-02-2021 10:38
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Het Digicafé:
Hoe zit dat nou?
Voor iedereen die meer wil weten
over de digitale wereld.

Extra Digicafé’s
Vind (je eerste) liefde online
Hoe vind je iemand van vroeger terug via internet, bijvoorbeeld je eerste
liefde? We geven je tips hoe je kunt zoeken naar mensen op het internet.
Of zoek je een nieuwe liefde? Welke websites bestaan er om liefde te
vinden, hoe werkt dat en hoe doe je het veilig?

Het Digicafé licht elke maand een onderwerp toe.
Ga met elkaar in gesprek en wissel leuke en handige tips uit.
Uiteraard onder het genot van een lekkere kop koffie!
Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum
maandag 11 april · 19.30 - 21.00 uur

Over fake nieuws,
informatiebubbels
en het gebruik van
social media

Digitale erfenis

Waarom zijn mensen zo makkelijk
voor de gek te houden? Hoe
kunnen we nepnieuws herkennen?
Hoeveel uur op social media is
gezond?
Bibliotheek Hoograven
woensdag 9 maart
14.30 - 16.00 uur
Bibliotheek Overvecht
woensdag 30 maart
10.00 - 11.30 uur

Veilig op het
internet
Wat weten we van veilig
internetten? Wat is een veilig
wachtwoord en hoe deze op
een veilige manier te bewaren?
Deelnemers krijgen voorbeelden
en gaan met concrete tips aan de
slag.
Bibliotheek Hoograven
woensdag 13 april
14.30 - 16.00 uur
Bibliotheek Overvecht
woensdag 20 april
10.00 - 11.30 uur

Bibliotheek Neude, Collegezaal
woensdag 13 april · 19.30 - 21.00 uur

Wat blijft er online achter als
iemand komt te overlijden? Hoe
krijgen nabestaanden toegang
tot jouw digitale apparaten en
diensten als zij de wachtwoorden
niet kennen? Hoe regel je het goed
voor later?
Bibliotheek Hoograven
woensdag 11 mei
14.30 - 16.00 uur

Zoeken op het
internet
Over goed zoeken, vinden wat
nodig is en betrouwbare informatie.
Bibliotheek Hoograven
woensdag 8 juni
14.30 - 16.00 uur
Bibliotheek Overvecht
woensdag 29 juni
10.00 - 11.30 uur

Bibliotheek Overvecht
woensdag 25 mei
10.00 - 11.30 uur

Digitaal
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Hulp bij
belastingaangifte

Bloeddrukmeetpunt

Het is weer tijd voor de belastingaangifte, voor veel mensen elk jaar
weer een hele opgave. Halverwege maart starten wij in samenwerking
met U-Centraal in verschillende bibliotheekvestigingen met de hulp bij
belastingaangifte.

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben een hoge bloeddruk zonder dit
te weten. Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hartinfarct
of beroerte. In mei is De Hartstichting te gast in de bibliotheek om de
bloeddruk op te meten. Kom langs!

Voor deze hulp moet je een afspraak maken. Stuur hiervoor een mail naar
huba@u-centraal.nl of ga langs bij het buurtteam in jouw wijk. Kijk op
buurtteamsutrecht.nl. Of bel naar 030 - 286 18 94 (maandag t/m vrijdag
van 10.00 - 16.00 uur) voor het telefoonnummer van het buurtteam
in uw wijk.

Bibliotheek Neude en Overvecht
donderdag 12, 19, mei
vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei
zaterdag 7, 14, 21, 28 mei
11.00 - 17.00 uur
inloop · reserveren niet nodig

Bibliotheek Overvecht
woensdag 23 maart en
vrijdag 1 april
9.30 - 16.30 uur

Bibliotheek Zuilen
dinsdag 22 maart,
woensdag 6 en 13 april
9.30 - 16.30 uur

Bibliotheek Kanaleneiland
donderdag 17 maart
9.30 - 16.30 uur

Bibliotheek Neude
Postzaal 2 en 3
vrijdag 25 maart, dinsdag 5 april
13.30 - 20.00 uur

FAS Kanaleneiland,
Marco Pololaan 115
woensdag 30 maart
9.30 - 16.30 uur
Bibliotheek
Leidsche Rijn Centrum
dinsdag 15 maart en
donderdag 7 april
9.30 - 16.30 uur
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Beste senioren,
Met ingang van 1 april a.s. stop ik als expertisemedewerker van het project ‘Ouderen in de Wijk’
van de Bibliotheek Utrecht.
Ik wil u bedanken voor alle bijzondere, warme
en gezellige gesprekken die ik in de afgelopen
4,5 jaar met u gehad heb.
Ik ga van mijn pensioen genieten.
Ik wens u en uw naasten alle goeds toe.
Met vriendelijke groet,
Ellen Henderik
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Workshops
Wat wilt u later
worden?
Hoe worden we
goed oud?
Van jongs af aan richten we ons op de toekomst. Als kind hebben we
vaak een idool: zo iemand wil je later zelf worden. Als adolescent worden
we verliefd en willen we voor altijd met iemand samen zijn. En nog later
streven we wellicht een maatschappelijke positie na. En als we dat
hebben bereikt, putten we daar voldoening uit.
Bij het ouder worden, lijkt het vinden van voldoening steeds moeilijker
te worden. In deze workshop kijken we samen naar hoe we onszelf
‘een toekomst’ kunnen geven. En hoe we om (kunnen) gaan met
de hindernissen die we daarbij ondervinden. Begeleider van deze
bijeenkomsten is Hans Créton van de ANBO.
Bibliotheek Lunetten
woensdag 13 april
10.15 - 12.00 uur
inloop vanaf 10.00 uur

Bibliotheek Overvecht
donderdag 2 juni
10.15 - 12.00 uur
inloop vanaf 10.00 uur

Bibliotheek Neude
Postzaal 2 en 3
maandag 9 mei
14.15 - 16.00 uur
inloop vanaf 14.00 uur

gratis · reserveren: zie pagina 19

Bibliotheek Hoograven
donderdag 19 mei
10.15 - 12.00 uur
inloop vanaf 10.00 uur
16

in samenwerking met U-Centraal en
Centrum Sociaal Vitaal

Opkomen voor
jezelf!
Ja zeggen in plaats van nee. Het overkomt iedereen. Omdat het niet altijd
makkelijk is om te zeggen wat je echt wilt. Herkenbaar? Deze praktische
workshop gaat over grenzen aangeven en opkomen voor jezelf.
Workshopbegeleider is Jolijn Jurgens.
Bibliotheek Zuilen
donderdag 31 maart
14.15 - 16.30 uur
inloop vanaf 14.00 uur

Bibliotheek Hoograven
vrijdag 22 april
10.15 - 12.30 uur
inloop vanaf 10.00 uur

gratis · reserveren: zie pagina 19

Je staande houden
in onzekere tijden
Wat de reden ook is, als mens leven we soms in heel onzekere
tijden. Misschien door een levensgebeurtenis of door een actueel
maatschappelijke gebeurtenis. In deze workshop worden deelnemers
bewust van hun sterke kanten. Ze ontdekken hoe ze vriendelijker
voor zichzelf kunnen zijn én hoe ze positief kunnen blijven.
Workshopbegeleider is Jolijn Jurgens.
Bibliotheek Neude
Collegezaal
donderdag 14 april
10.15 - 12.30 uur
inloop vanaf 10.00 uur
gratis · reserveren: zie pagina 19

Bibliotheek Overvecht
dinsdag 24 mei
13.45 - 16.00 uur
inloop vanaf 13.30 uur
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Leuke dingen
doen, nu en later
Iets leuks doen klinkt eenvoudig. Maar in deze tijd is het een uitdaging
om iets te bedenken. In deze workshop ontdekken deelnemers
welke activiteiten echt bij hen passen. Na een korte introductie gaan
deelnemers actief aan de slag. Met veel tips, zodat iedereen na afloop
direct verder kan. Workshopbegeleider is Gerdi Keeler.
Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum
dinsdag 22 maart · 13.45 - 16.00 uur
inloop vanaf 13.30 uur

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).

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

gratis · reserveren: zie pagina 19

U-Pas

Bibliotheek-aan-Huis
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 2022). 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)
18

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

Bibliotheek
Utrecht
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