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Dat is het idee van de landelijke lees- 
campagne Nederland Leest. In november 
ontvang je als lid van de bieb het boek  
‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis 
cadeau. In dit boek ontmoet de hoofd-
persoon tijdens wandelingen met zijn 
hond allerlei mensen. Het verandert zijn 
beeld op de wereld.

Verhalen en boeken geven inkijkjes in 
andere culturen, andere gewoontes en 
andere meningen. Ver weg. En dichtbij. 
Ook in Utrecht valt nog genoeg te 
ontdekken. Daarom hebben we vier 
wijkwandelingen gemaakt. Ontdekkings- 
tochten door de Binnenstad, Hoograven, 
Kanaleneiland en Overvecht.

Veel wandelplezier en deel je  
ontmoetingen via @bibliotheekutrecht

Een boek,  
duizend 
gesprekken.
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Utrechts bekendste konijn heeft sinds november 
2021 een nieuw huis. De oude bibliotheek aan 
de Oudegracht biedt tijdelijk plek aan het nijntje- 
museum. Kun jij tijdens je wandeling nog twee 
nijntjes vinden? Tip: nijntje vindt goed opletten 
bij het oversteken belangrijk en nijntje rijmt op…

1      Suster 
Bertken
Choorstraat 25

“Dit moet een broodje aap zijn!”, maar nee:  
in 1457 liet Zuster Bertken zich vrijwillig inkluizen 
in de Buurtkerk. Zo kon zij haar leven wijden 
aan haar geloof. De cel had geen deur en één 
klein raam. Door dat raampje kreeg Zuster 
Bertken eten en drinken, gaf ze raad en volgde 
ze de kerkdienst. Zo leefde ze tot haar dood  
in 1514.
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     Zusters 
Augustinessen
Waterstraat 2

In de binnenstad kom je de zusters vaak tegen, 
maar heb je ze ooit echt ontmoet? Dan leer  
je hun rijke geschiedenis in de binnenstad 
kennen. ‘Meisjesstad’ was vanaf 1939 een thuis 
voor dakloze vrouwen, meisjes en kinderen. 
Dat werk doet de Stichting Tussenvoorziening 
nu, maar de zusters zijn nog steeds actief in 
het wijkwerk. Zoek ze eens op voor een goed 
gesprek.

     Banketbak-
kerij Theo Blom
Zadelstraat 23
banketbakkerijtheoblom.nl

Al bijna honderd jaar een fenomeen in de  
binnenstad: Banketbakkerij Theo Blom.  
Bekend van de Domtorentjes van  
chocolade en sinds 1992 in handen van 
Evert van Sloten.

Hoe komt een Van Sloten aan Bakkerij Blom?
‘Ik kom uit een echte bakkersfamilie. Toen ik 
mijn eigen bakkerij wilde openen, kon ik deze 
zaak overkopen van Gerard Blom, de zoon  
van oprichter Theo. Destijds hebben we alles 
vernieuwd: van de pui tot het aanrecht.’

Waarom lopen mensen zo graag bij jullie 
binnen? ‘We blijven klanten telkens verrassen 
met nieuwe lekkernijen. Maar ze komen ook al 
jaren hier voor onze klassiekers: de Bergmans 
boterspritsen en natuurlijk de Domtorentjes. 
Al decennialang zijn we bekend tot ver buiten 
Utrecht. En daar zijn we trots op!’

De nijntjekoek is erg populair in jullie bakkerij. 
Wat is het verhaal erachter?  
‘Meneer Bruna kwam wekelijks in onze winkel. 
Een erg vriendelijke man. Op een dag zei hij: 
waarom maak je niet eens een koek met nijntje 
erop? En dat werd een groot succes. Van Japan 
tot Canada, we sturen ze de hele wereld over.’
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‘De putjesschepper 
zit hier naast de  
advocaat.’
John Wierkx
Café Weerdzicht

‘Meneer Bruna 
kwam wekelijks  
in onze winkel. 
Op een dag zei hij: 
waarom maak 
je niet eens een 
koek met nijntje 
erop?’
Evert van Sloten
Banketbakkerij Theo Blom

     Café
Weerdzicht
Oudegracht 1 
cafe-weerdzicht.nl

John Wierkx staat al 35 jaar aan de toog van 
Café Weerdzicht. Het bruine café opende in 
1953 de deuren en is een echt familiebedrijf. 
John: ‘Vroeger heette het café Bunkerbar.  

Als je vanaf de Weerdbrug richting café kijkt,  
zie je de Zandbrug. Die bunker zit in de gang 
die onder de Zandbrug loopt. We zijn een  
stamkroeg van clubs en verenigingen. De 
putjesschepper zit hier naast de advocaat.’
Al bijna veertig jaar organiseert het café op 
Eerste Pinksterdag roeiwedstrijden.  
John: ‘Wat begon als geintje is inmiddels  
een serieuze competitie onder kroegen,  
verenigingen en buurten.’ 

Tip: Iedere laatste vrijdagavond is karaoke-
avond. Zing een keer mee!

5 6     Ana’s  
Lams Dis
Voorstraat 62
anaslamsdis.nl

Van de smerigste steeg naar een knusse plek 
in de binnenstad. Dat is de Begijnesteeg, vol 
vrolijke lampjes, groen en muurschilderingen. 
Gülnaz Aslan, eigenaar van Ana’s Lams Dis:  
‘Iedereen is welkom in ons restaurant; drempel- 
loos en gêneloos. We willen verbazing oproepen 
en je welkom laten voelen.’ Dat warme welkom 
voel je in de steeg. Het duurde ruim zestien 
jaar voor ze die mocht opknappen. Maar de 
gemeente is nu zo enthousiast dat Gülnaz 
ook andere stegen in Utrecht mag aanpakken. 
‘We kijken per steeg wat nodig is, zoeken er 
kunstenaars bij en voegen groen toe.’ De muur-
schildering van de vrouw die graffiti opzuigt is 
Gülnaz favoriet: ‘Samen de stad schoonhouden.  
Het kan!’

‘Samen de stad 
schoonhouden. 
Het kan!’
Gülnaz Aslan,  
Eigenaar van Ana’s Lams Dis 
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     Op Roose
Rooseveltlaan 505
oproose.nl

Op Roose is een jonge aanwinst in Kanalen- 
eiland. Het restaurant huisvest in de twee oudste 
huisjes van de wijk. De wijk is om de huisjes 
heen gebouwd. Een fijne ontmoetingsplek met 
uitzicht over het drukbevaarde Amsterdam- 
Rijnkanaal. Neem een jeu de boules-set mee, 
want Op Roose heeft een baan voor je.
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     BOKS 
Cultuurhuis
Peltlaan 172 
bokscultuurhuis.nl

Murat (16) woont in Overvecht, maar is vaak  
in het BOKS Cultuurhuis in Kanaleneiland.  
Murat: ‘Een chillplek! Hier werk ik aan mijn 
talent en kan ik mijn dromen werkelijkheid  
laten worden.’ Zijn droom? Veel beats verkopen 
en bekend worden. Herkend wordt hij al:  
in de buurt van het Cultuurhuis, op stations 
en schoolfeesten. Murat maakte al beats voor 
anderen, draaide op de vaccinatielocatie in de 
Jaarbeurs en bij de BOKS Awards. Ook was  
hij te horen tijdens de protestmars Unmute Us. 

Meer weten over de muziek van Murat?  
Zoek hem op in BOKS Cultuurhuis of volg  
hem op instagram @djmuratt
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2Extra lange wandeling?  
Bezoek ook deze mooie plekken!

A   Speeltuin Anansi 
Peltlaan 130

B    3 Generatie Centrum 
Bernadottelaan 23

C   Bij Bosshardt 
Marco Pololaan 115

B

A
Bibliotheek Kanaleneiland 
Start wandeling

Kanaleneiland    9



     KLARITA-FIT
Amerikalaan 201
klarita-fit.nl

In september was het feest: KLARITA-FIT  
bestaat alweer tien jaar! In die jaren heeft Klarita 
Kanaleneiland zien ontwikkelen en verbeteren: 
‘De wijk heeft meer perspectief gekregen: 
tussen de flats en in de garages starten steeds 
meer ondernemers. Mensen zitten niet meer 
thuis met een uitkering, maar zijn keihard aan 
het werk.’

Hard werken gebeurt ook in de sportschool. 
Klarita’s missie is om de conditie van de vrouwen 
in de wijk te verbeteren. Dit doet ze door een 
veilige plek te bieden, waar iedereen zich thuis 
voelt en lekker kan sporten. ‘Mensen in de 
wijk zijn bewuster gaan sporten’, merkt Klarita. 
‘Waar eerst liever gewinkeld werd of men in het 
buurthuis aan de thee met koekjes zat, stappen 
ze nu sneller de sportschool binnen.’

5     CoffeeMania 
By Boogh
Amerikalaan 207
coffeemania.nl

CoffeeMania zit in een voormalig schoolgebouw. 
Dit gebouw huist studenten en ondernemers 
die zich op de buurt richten. CoffeeMania werkt 
samen met Stichting Boogh. Deze stichting 
begeleidt mensen met hersenletsel. Zo kunnen 
zij weer aan het werk en werken aan hun  
persoonlijke groei. En de koffie? Die is geweldig!

4      Park Transwijk 
(verkeerstuin)
Vreugdenhillaan 50
verkeerstuinutrecht.nl

In Park Transwijk kom je van alles tegen:  
een stadsboerderij, stadstuin en parkletters.  
Heb je goed links-rechts-links gekeken?  
Dan heb je de verkeerstuin ontdekt.  
Hier worden verkeerslessen gegeven.  
Voor kinderen. En voor volwassenen die  
revalideren of moeten wennen aan het  
Nederlandse verkeer. Ook in Park Transwijk,  
dus goed opletten.

6     Huis  
van Vrede
Trumanlaan 70-72
huisvanvrede.org

In de voormalige bibliotheek in Kanalen  
eiland vind je Huis van Vrede. Een buurt-
centrum met een verbindende rol in de wijk. 
Drijvende kracht hierachter is mede- 
oprichter Henk IJmker.

Wat is Huis van Vrede? ‘Een buurtcentrum  
en geloofsgemeenschap in één. Iedereen is  
hier welkom. Je geloofsovertuiging of afkomst 
maakt daarbij niets uit. Mensen uit de wijk kun-
nen hier hulp vragen, meedoen met activiteiten 
of gezellig koffiedrinken. Voor velen zijn we  
een plek van rust in een hectisch bestaan.’

Welke activiteiten organiseren jullie? ‘Van 
zondagse kerkdienst tot het helpen van onder-
nemers. In Huis van Vrede gaat het allemaal 
samen. Zo hebben we een fietsenmaker,  
restaurant en een telefoonreparateur in huis. 
Daarnaast geven we huiswerkbegeleiding,  
taalles en hebben we een populair naaiatelier.’

Hoe werkt het naaiatelier? ‘Er staan hier 
zeven naaimachines waaraan buurtbewoners 
leren naaien. De materialen krijgen we van 
mensen uit de wijk of kopen we van donaties. 
Mensen laten hier hun kleren repareren. Maar we 
maken ook tassen en kleding, die we verkopen. 
Een zinvolle en creatieve dagbesteding die 
mensen voorbereidt op een betaalde baan.’

3

‘Hier werk ik aan mijn 
talent en kan ik mijn 
dromen werkelijk-
heid laten worden.’
Murat
BOKS Cultuurhuis (zie pag 9)

‘Voor velen zijn we 
een plek van rust  
in een hectisch  
bestaan.’
Henk IJmker
Huis van vrede

10    Kanaleneiland Kanaleneiland    11



Wandeling
Hoograven
(3,7 km)
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     Tafelboom
Rotsoord 32
tafelboom.nl

De ondernemers achter Stichting Tafelboom 
weten het zeker: iedere boom heeft een verhaal. 
Van elke gekapte Utrechtse boom maken ze 
dan ook bijzondere objecten. Egbert Boerma: 
‘Onze tafels hebben een geheim laatje waar 
een boekje in zit. Een boomdocument met  
het verhaal van de boom.’ Stadsbomen zijn  
van iedereen, vinden ze bij Tafelboom.  
Daarom laten ze graag zien hoe ze werken: 
zagen, drogen, ontwerpen, archiveren  
en werken naar een eindresultaat.  
Egbert: ‘Op vrijdag zijn wij open. 
Kom een keer binnen en stel al je vragen.’

Leuk weetje: de tafels die in het Lab van  
bieb Neude staan, zijn van Tafelboom.
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     Hart van 
Hoograven 
’t Goylaan 77
wijkconnect.com/utrecht/hoograven

Dit buurtcentrum is een belangrijke ontmoetings- 
plek. Iedereen kan meedoen en er is voor elk 
wat wils. Van gitaarles tot (beter) Nederlands 
leren en van koffieochtenden tot leesclubs, 
fitness, klaverjassen en samen koken. Lina 
Rasoul, sociaal makelaar van dit buurtcentrum, 
is altijd op zoek naar verbindingen tussen wijk 
en bewoners.

     Enik Recovery 
College
Vaartscherijnstraat 51
enikrecoverycollege.nl

Enik Recovery College is een herstelacademie, 
een plek waar mensen ervaringen delen en zo 
elkaar inspireren en steunen. Receptioniste 
Carla: ‘Iedereen is hier welkom voor een kop 
koffie. Dit kan bij ons sociaal trefpunt op door-
deweekse dagen. Ook werken we samen met 
de wijk. Zo runnen buurtbewoners en vrijwilligers 
de dierenweide achter ons gebouw.’

     Kapsalon
van Kesteren
Smaragdplein 235
kapsalonvankesteren.nl

Kapsalon van Kesteren is een begrip in de wijk. 
Eigenaresse Petra Wammes: ‘We openden 
deze salon toen het winkelcentrum openging. 
Dat is volgend jaar zestig jaar geleden. Onze 
zaak bestaat dan negentig jaar, want mijn opa 
en oma knipten al vanaf 1932 vanuit huis.’  
Petra is bijna tien jaar voorzitter van de Onder-
nemersvereniging en neemt volgend jaar  
afscheid. ‘Vroeger zaten hier veel eenmans-
zaken, dat is nu minder. We organiseren veel 
acties om het plein leefbaar te houden. Zoals 
kinderactiviteiten of schoonveegacties.’ Dankzij 
de betrokken ondernemers kwamen er op het 
plein vrolijk gekleurde bloembakken. En bankjes 
om een praatje te maken.

     Het 
Cammingha-
plantsoen
Camminghaplantsoen 50

Hoograven heeft opvallend veel water in de wijk. 
Ganzen en eenden maken hier dankbaar  
gebruik van. In het Camminghaplantsoen kom 
je langs de Schaatsenrijder (1961), een bronzen 
beeld van beeldend kunstenaar Piet Esser.  
In dit plantsoen zit ook de moskee van Hoog-
raven. De Islamitische Vereniging Hoograven 
bestaat al sinds 1988.

     Vrijheids- 
boom
op hoek van Julianaweg  
en de ‘t Goylaan

Herman Aarsman is geboren in Lombok, 
maar in 1971 sloot hij Hoograven in zijn hart. 
Hij doet veel voor de wijk waarin hij woont 
en kan prachtig vertellen over de geschie-
denis ervan. 

Hoe kwam Hoograven tot stand? ‘Hoograven 
bestaat sinds 1954, daarvoor was het nog  
Jutphaas. Er stonden hier fabrieken met  
bijbehorende arbeidershuisjes. Utrecht groeide 
hard, en wilde graag uitbreiden. Dit deel van 
Jutphaas lag gunstig, dus werd ’t bij de stad 
getrokken. Maar de hechte dorpsgeest schuilt 
nog steeds in de oudere wijkgenoten.’

Hoe behoud je die verbondenheid? ‘Vanuit 
buurtvereniging Hoogravens Belang, waar ik 
bestuurslid ben, organiseren wij veel voor de 
wijk. Denk aan de jaarlijkse Sinterklaasintocht, 
Koningsdag en de braderie in Tolsteeg.  
Zo verbinden we jong en oud. Dat doen we ook  
bij dodenherdenking. Dan verzamelen we bij  
de Vrijheidsboom, halverwege de Julianaweg.’

Wat is het verhaal achter de Vrijheidsboom? 
‘Het is een enorme esdoorn. Een Canadese 
generaal plantte hem net na de Tweede Wereld- 
oorlog. Elk jaar op 4 mei herdenken we met 
meer dan 300 buurtgenoten de slachtoffers. 
Een indrukwekkend moment!’

2 43
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‘Elk jaar op 4 mei 
herdenken we 
met meer dan 300 
buurtgenoten  
de slachtoffers.  
Een indrukwek-
kend moment!’
Henk Aarsman 
Vrijheidsboom

‘Het winkel- 
centrum  
bestaat 
volgend jaar  
60 jaar!’
Petra Wammes 
Kapsalon van Kesteren
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     De  
watertoren
Overvechtselaan 120

Deze watertoren uit 1934 was er eerder dan  
de wijk Overvecht. De toren hoorde toen nog 
bij de gemeente Maartensdijk. In dit rijksmo-
nument komen woningen. En een uitzichtpunt, 
zodat je de wijk van bovenaf kunt bekijken. 
Naast de toren komt horeca. Een nieuwe ont-
moetingsplek voor de wijk.

1      Hammam & 
Sauna Pretoria
Pretoriadreef 137-138
hammampretoria.nl

Een hammam is van oudsher een plek waar 
vrouwen elkaar ontmoeten. De Hammam  
& Sauna Pretoria is er ook voor mannen.  
Dit traditioneel Oosterse badhuis ligt verstopt 
tussen woonhuizen. Achter de gevel hangt  
een serene sfeer.
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     Voedseltuin
Overvecht
Overvechtselaan 120
voedseltuinovervecht.nl

Voor en met elkaar én een plek waar groen en 
ontmoeten centraal staan. Dat is het idee achter 
deze gemeenschappelijk tuin. Wijkbewoners 
verbouwen hier biologische groente, kruiden, 
fruit en bloemen. Er zijn veel mogelijkheden  
om van elkaar te leren. Met een bakkie koffie 
op de bankjes. Of door recepten te delen en 
samen te koken. Met vergeten groenten bij-
voorbeeld. Ooit wel eens gehoord van yakon? 
Marjan (72): ‘Ik kook graag nieuwe recepten. 
Als je meehelpt mag je ook meedelen in de 
oogst.’ Mark Verhoef, aanstuurder van de tuin: 
‘De kleurrijke informatiebordjes zijn gemaakt 
door wijkbewoner Peter Stoop.’

     Panino  
Fresco
Sint Eustatiusdreef 152
paninofresco.nl

Anaour Haki is ondernemer en wijkambassadeur 
in Overvecht. Hij is eigenaar van de Juice Factory 
en Panino Fresco. ‘Wij verkopen Italiaanse 
broodjes. Mijn moeder komt oorspronkelijk  
uit Italië.’ Anaour houdt van de wijk. ‘Er is veel 
groen en diversiteit. In achtergrond, in leeftijd  
en in ambitie. De een is profvoetballer, de ander 
broodjesmaker of schoonmaker. Samen maak 
je de wijk.’

     Buurthuis  
de Boog
Gambiadreef 60
buurthuisdeboog.nl

Toen het buurthuis dicht moest vanwege corona 
volgde voor vaste bezoekers een eenzame tijd. 
Al snel ontstond het initiatief Buurtmaaltijden: 
vrijwilligers koken verse maaltijden voor buurt-
bewoners. Zo hielden ze contact met elkaar.  
In coronatijd werden de maaltijden thuis- 
bezorgd. Gelukkig is het buurthuis weer open. 
Loop eens binnen voor een praatje.

4 5      ZIMIHC
Braziliëdreef 2

Dennis is wijkambassadeur en inwoner  
van Overvecht. De buurt betekent veel  
voor hem, daarom verbetert hij Overvecht 
waar hij kan. 

Waar maak jij je sterk voor in de wijk?  
‘Voor een beter imago van Overvecht. Daarover 
heb ik veel contact met de gemeente. Zo pro-
beer ik bijvoorbeeld de rolstoeltoegankelijkheid 
van de wijk te verbeteren en zorg ik dat mensen 
die weinig te besteden hebben een warme 
maaltijd krijgen.’

Waarom is Overvecht zo belangrijk voor 
jou? ‘Ik heb niet-aangeboren hersenletsel en ben 
daardoor vaak aangewezen op mijn omgeving. 
Bij mij zie je er weinig van, ik heb vaak last van 
concentratieproblemen en ben snel overprikkeld. 
In zo’n geval heb je veel meer aan een goede 
buur dan een verre vriend.

Wat doe je nog meer? ‘Ik zit in veel besturen 
en verenigingen, zoals de Armoedecoalitie.  
Dat is een samenwerkingsverband van Utrechtse 
organisaties, die werken aan armoedebestrijding. 
De rest van de tijd fiets ik graag door de wijk 
voor een praatje en om te kijken wat er leeft. 
Maar ook om te genieten van de parken.  
Die mooie kanten van Overvecht worden 
vaak vergeten.’

63

‘Ooit wel 
eens gehoord 
van yakon?’
Marjan 
Voedseltuin Overvecht

‘Ik fiets graag 
door de wijk 
voor een praatje 
en om te kijken 
wat er leeft.’
Dennis van Elten
Wijkambassadeur Overvecht
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Programma  
in de bieb

De wandelaar van 
Adriaan van Dis
Een boek, duizend gesprekken. In november leest heel 
Nederland één boek: ‘De wandelaar’ van Adriaan van 
Dis. Lees en praat mee in de bieb. Én haal een gratis 
exemplaar bij een bieb bij jou in de buurt! (zolang de 
voorraad strekt)

Adriaan van Dis (1946) is een veelzijdig schrijver.  
Hij won al veel literaire prijzen. In 2015 kreeg hij de  
Constantijn Huygensprijs voor al zijn werk. In 2021  
verschenen zijn nieuwste roman ‘Klifi’ en de verhalen- 
bundel ‘De Parijsboeken’.

Cadeautje  

van de bieb

Do-It-Yourself
Haal een leestasje op bij de dichtstbijzijnde bieb en 
praat samen met familie, vrienden, collega’s of buren 
door over het boek De wandelaar van Adriaan van Dis. 
Of misschien heb je al een eigen leesclub en zet je dit 
boek als volgende op het programma. Een tasje met 
maximaal vier boeken en een bijbehorende leeswijzer 
met vragen om het gesprek mee te starten krijg je van 
ons cadeau. 

Deel je bevindingen via #bibliotheekutrecht

Culturele Zondag
Onverwachte  
ontmoetingen, een 
stad vol verhalen
Op Culturele Zondag 7 november staat Utrecht in het te-
ken van onverwachte ontmoetingen. Verhalen en boeken 
 maken je wereld groter, je verlegt je eigen grenzen met 
nieuwe  ervaringen en ontmoetingen. Verwacht schrijvers, 
dans, rap, verhalen, (voor)lezers en onverwachte gesprek-
ken. Zo maakt Freedom City een dansvertolking van het 
boek, de jongeren van Boks Cultuurhuis lieten zich inspireren 
voor een rap, en brengt Mooie Woorden spokenword artiest 
 Jasper Albinus. Kijk op de website voor het hele programma: 
bibliotheekutrecht.nl/culturelezondag

zondag 7 november
Bibliotheek Neude, Leidsche Rijn Centrum,  
Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen en Hoograven.

Nederland Leest is de grootste leescampagne 
van Nederland. Het is een initiatief van Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek. Sinds 2006 leest heel Nederland in november 
hetzelfde boek. Onder het motto: een boek, 
duizenden gesprekken, organiseren bibliotheken 
allerlei activiteiten rondom het gekozen boek.  
Meer informatie vind je op nederlandleest.nl

Human Library
Hoe beleeft een aseksueel, veteraan of veganist het 
leven? Ontdek in een 1-op-1 gesprek bij de Human  
Library welke mensen er schuilgaan achter een stereo-
type en met welke vooroordelen zij te maken hebben. 
Leen een mens en ga in gesprek met verschillende  
levende boeken. Dé manier om te ontdekken dat mensen 
meer zijn dan je op basis van hun uiterlijk, afkomst,  
seksuele geaardheid of levensstijl misschien zou  
verwachten.

zondag 7 november
inloop, reserveren niet nodig

Schrijfcafé 
Dit Schrijfcafé brengt jouw pen over de grens. Je schrijft  
een tekst waarbij je je lezers meeneemt met jouw wandeling. 

zaterdag 13 november
reserveren: bibliotheekutrecht.nl/schrijfcafe

© Martijn Bergsma
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Jeugdtheater
Robbie & Roef (4+)

Een avontuurlijke en fantasievolle voorstelling over verder 
kijken dan je neus lang is, vriendschap, verbinding én  
elkaar kwijt raken. De voorstelling Robbie & Roef is geïnspi-
reerd op het gelijknamige boek van de populaire prenten- 
boekenmaakster Mylo Freeman.“Robbie & Roef is een warm 
en liefdevol pleidooi voor het zoeken naar overeenkomsten  
in plaats van naar verschillen.” – Theaterkrant

zondag 7 november
reserveren: bibliotheekutrecht.nl/agenda Kids

Tussen de regels:  
Adriaan van Dis 
en Lieke Marsman
In de literaire talkshow Tussen de Regels gaat  
programmamaker Teddy Tops in gesprek met twee 
schrijvers over een actueel onderwerp, en over  
de zin van het verhaal. Deze keer Adriaan van Dis, 
in het kader van Nederland Leest, over het boek  
De wandelaar, en Lieke Marsman over ’In mijn Mand’. 
Deze bundel van onze Dichter des Vaderlands  
verschijnt begin november.

zaterdag 6 november
reserveren: bibliotheekutrecht.nl/agenda

Ieders Voorleesfeest 
(3-8 jaar)
Je inleven in een ander, je verbonden voelen of gesteund.  
Dát en nog veel meer kan een goed verhaal met je doen.  
Bij het Voorleesfeest lezen (on)bekende, kleurrijke mensen  
verhalen voor die hén wat doen. Cabaretier Vincent Bijlo  
bijvoorbeeld, voorvechters van inclusieve kinderboeken  
Obroni, schrijver Bella Makatini en drag queen Cherry Poppins.

zondag 7 november
inloop, reserveren niet nodig

Word lid
Boekenverslinder, lettervreter of  
af-en-toe-lezer. Bibliotheek Utrecht heeft 
een abonnement voor iedereen. Ontdek  
nieuwe werelden, nieuwe culturen en 
andere gewoonten. Met een abonnement 
heb je toegang tot duizenden verhalen, 
kookboeken, reisgidsen, films en tijd-
schriften. Kijk op bibliotheekutrecht.nl 
welk abonnement bij jou past.

Kijk voor het volledige programma op 
bibliotheekutrecht.nl/nederlandleest

Altijd 
welkom!
De bieb is altijd open. Voor iedereen. 
Met dertien vestigingen in Utrecht is  
er altijd wel een bieb bij jou in de buurt.  
Om te lezen, te leren, te ontdekken  
en andere mensen te ontmoeten. 
Op bibliotheekutrecht.nl/contact  
vind je alle adressen.

Colofon

Bibliotheek Utrecht
Postbus 80
3500 AB Utrecht
030 – 286 18 00 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur

Klantenservice
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl

Website
bibliotheekutrecht.nl

Teksten
Schrijf en Bibliotheek Utrecht

Ontwerp
Dietwee – merk, ontwerp en communicatie

Disclaimer
Deze uitgave is met zorg samengesteld.

© Cherry Poppins
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NL leest 
en bieb 
Utrecht op 
RTV Utrecht
In het kader van Nederland Leest maakt 
RTV Utrecht de serie ‘De wandelaar: 
verhalen uit de wijk.’ Elke aflevering 
wandelt een (Utrechtse) schrijver door 
een Utrechtse wijk en zijn er onverwachte 
ontmoetingen. De wandelingen gebeuren 
in de wijken: Kanaleneiland, Overvecht, 
Hoograven en de binnenstad.  
Uitgangspunt is ‘De wandelaar’ van  
Adriaan van Dis, het boek dat heel  
Nederland in november leest.  
Elke uitzending duurt 15 minuten.

zondag 31 oktober
 Pim Lammers wandelt in de binnenstad 

zondag 7 november
Babah Tarawally wandelt in Overvecht

zondag 7 november
Anna Woltz wandelt in Hoograven

zondag 21 november
Aafke Romeijn wandelt in Kanaleneiland

Tip
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Een boek,  
duizend 
gesprekken.


