
Utrechtse boekverhuizing
De grote

BIEB › BIEB

Zondag 16 februari 2020
10.00-16.00 uur

CULTURELEZONDAGEN.NL

Sollicitatie-
spreekuur
Heb je vragen over solliciteren, zoeken 
van werk of het opstellen van je cv? 
Kom advies vragen tij dens dit spreekuur.

Kanaleneiland
woensdag 5, 12, 19 februari
10.00 - 12.00 uur
donderdag 6, 13, 20 februari
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur 

Overvecht
dinsdag 4, 11, 18 februari
13.00 - 15.00 uur

Taalcafé
Het Taalcafé is een plek waar mensen 
samenkomen om met elkaar Neder-
lands te spreken. En om elkaar te 
ontmoeten.

Vleuterweide
woensdag 5, 12, 19 februari
10.00 - 12.00 uur
donderdag 6, 13, 20, 27 februari
9.30 - 11.30 uur

Leidsche Rij n Centrum
dinsdag 4, 11, 18, 25 februari
13.00 - 15.00 uur

Kanaleneiland
dinsdag 4, 11, 18 februari
15.00 - 17.00 uur
 

Hulp bij computer of tablet?

Kom naar de inloop

Februari
Senioren / Taal / 
Digitaal

De nieuwe donorwet

Wat kies jij?

Afscheid nemen bestaat niet

Laatste weekend in de bieb 

aan de Oudegracht

 F
ot

o:
 A

nn
a 

va
n 

K
oo

ij

Schrijftafel
Iedereen is welkom om te schrij ven 
aan eigen tekst(en) tij dens de Schrij f-
tafel (elke eerste donderdag van de 
maand). Van blog tot brief, van rij m tot 
roman; op papier of bij voorbeeld op 
je tablet. Je kan er feedback ontvan-
gen op je werk, luisteren naar waar 
anderen mee bezig zij n, of gewoon in 
een inspirerende en gezellige setting 
je eigen plan trekken. Er is een schrij f-
coach aanwezig die tij dens de inloop 
ook aan het werk is aan haar eigen 
projecten.

Zuilen
donderdag 6 februari
14.00 - 17.00 uur

De Geldzaak
Baan onlangs verloren? Lig je in schei-
ding of ga je juist samenwonen? Dit 
zij n levensgebeurtenissen waardoor de 
fi nanciële situatie vaak ook verandert. 
Wil je goed voorbereid zij n op deze 
veranderingen, en voorkomen dat er 
achterstanden ontstaan? Kom dan 
eens langs bij  De Geldzaak. Je krij gt 
van medewerkers van U Centraal 
antwoorden op al je vragen.

Centrale Bibliotheek
dinsdag 4, 11 februari
15.30 - 17.30 uur

Computer- en 
tabletinloop
Inloopmoment voor al je vragen over 
de computer of tablet.

Vleuterweide
woensdag 5, 12, 19 februari
10.00 - 12.00 uur

Centrale Bibliotheek
donderdag 5, 12 februari
15.00 - 17.00 uur

Vrij willigers gezocht! Praat je mee 
in het Taalcafé? Aanmelden hoeft 
niet, je bent altij d welkom om aan te 
schuiven en mee te doen.

Vervolg 
Taal en Digitaal

Cd verkoop 
muziekcollectie 
De collectie muziekcd’s gaat niet 
mee naar de nieuwe bibliotheek op 
de Neude. Daarom bieden we de 
cd's te koop aan. Alle cd's zij n 
1 euro per stuk met uitzondering 
van luxe boxen. 

Centrale Bibliotheek
zondag 2 februari vanaf 13.00 uur 
t/m vrij dag 14 februari tot 18.00 uur
tij dens openingstij den
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Senioren-
programma

Digitaal  
Nalatenschap 
Het is raadzaam om nu al na te den-
ken over wat je wilt met je accounts 
en sociale profielen als je er niet meer 
bent. Voor nabestaanden kan het een 
lastig proces zijn om online gegevens 
van een overledene te achterhalen. 
Zet samen met een coach al je online 
activiteiten in een overzicht, die je kunt 
bewaren voor je nabestaanden.

Zuilen
woensdag 12 februari
10.30 - 11.30 uur 

Hoograven 
maandag 17 februari
10.30 - 11.30 uur 

Kanaleneiland 
donderdag 20 februari
10.30 - 11.30 uur 

Overvecht
donderdag 27 februari
10.30 - 11.30 uur 

Verhalen aan de 
leestafel 
Mooie verhalen worden voorgelezen 
door senioren, voor senioren. Onder 
leiding van de vrijwilligers van Gilde 
Utrecht.

Kanaleneiland 
dinsdag 4, 18 februari
10.30 - 11.45 uur

Veilig Bankieren
De Rabobank verstrekt informatie over 
Veilig Bankieren aan senioren. De infor-
matie is algemeen, het maakt niet uit bij 
welke bank je een rekening hebt. Na af-
loop is er gelegenheid vragen te stellen 
aan een medewerker van de Rabobank.

Kanaleneiland
donderdag 13 februari
10.30 - 11.30 uur

‘Utrecht en IJsland’
Expositie met aquarellen van IJslandse 
landschappen en van de stad Utrecht 
door Helma van der Burgh.

Hoograven
t/m zaterdag 29 februari

Afscheid bieb 
Oudegracht

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

Hoograven 
dinsdag 4, 11, 18, 25 februari
10.00 - 12.00 uur

Zuilen 
woensdag 5, 12, 19, 26 februari
10.00 - 12.00 uur

Kanaleneiland 
donderdag 6, 13, 20, 27 februari
10.00 - 12.00 uur

Overvecht 
donderdag 6, 13, 20, 27 februari
10.00 - 12.00 uur

De Meern 
vrijdag 7, 14, 21, 28 februari
11.00 - 12.00 uur

De nieuwe donorwet
Doneer jij je organen en weefsel?  
Vanaf juli 2020 gaat 
de nieuwe donor-
wet in en krijg je 
een aantal keuzes. 
Doe je niets, dan 
geef je automatisch 
toestemming om je organen en weef-
sel te doneren. Kom naar deze voor-
lichtingsbijeenkomst en leer alles over 
de nieuwe wet.  

Overvecht 
donderdag 6 februari
10.00 - 12.00 uur 

De Meern 
vrijdag 21 februari 
10.00 - 12.00 uur

'Glas en Ander Moois'
Expositie van glaskunst, pentekeningen 
en schilderijen van kunstenaar Ineke 
Smienk.

Vleuterweide
t/m donderdag 20 februari

Je mag nog één keer de trappen  
beklimmen, het glas-in-lood in 
het dakraam bewonderen en een 
laatste boek meenemen. Na  
16 februari sluiten de deuren van 
de bieb aan de Oudegracht, maar 
niet getreurd! Op 13 maart openen 
de biebdeuren op de Neude. Kom 
daarom het weekend van 14, 15 en 
16 februari vrolijk afscheid nemen.

Blind date met  
een boek 
Spring in het diepe, leen een ingepakt 
boek en weet pas thuis welk boek je 
eigenlijk hebt meegenomen.

Centrale Bibliotheek 
vrijdag 14 t/m zondag 16 februari
doorlopend

Vrijdagmiddag-
afscheidsconcert 
Utrechtse conservatoriummusici  
die de afgelopen jaren de vrijdagmid-
dagconcerten verzorgden, spelen nog 
een allerlaatste keer op deze plek. 

Centrale Bibliotheek
vrijdag 14 februari
15.00 - 17.00 uur

Kijk voor het meest actuele aanbod 
op bibliotheekutrecht.nl/agenda
Kijk voor andere activiteiten in onze 
maandkalender Volwassenen en kids

Tenzij anders vermeld zijn alle  
activiteiten gratis.

We zijn bereikbaar op telefoonnummer 030-2861894, 
maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.
Of per e-mail: ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl

Taal en  
digitaal
Doe Mee Startpunt
Stel hier al je taal- en computer  
vragen. Ook kun je onder begeleiding 
oefenen op de computer.

Hoograven
dinsdag 4, 11, 18 februari
10.00 - 12.00 uur

Leidsche Rijn Centrum
dinsdag 4, 11, 18 februari 
13.00 - 15.00 uur

Overvecht
dinsdag 4, 11, 18 februari
13.00 - 15.00 uur
donderdag 6, 13, 20 februari
13.00 - 15.00 uur

Kanaleneiland
woensdag 5, 12, 19 februari
10.00 - 12.00 uur
donderdag 6, 13, 20 februari 
10.00-12.00 uur 

Zuilen
woensdag 5, 12, 19 februari
10.00 - 12.00 uur

Spreekuur  
voor digi- en  
taalvrijwilligers
Spreekuur voor mensen die bij taal-  
of digitaal activiteiten vrijwilliger zijn.

Centrale Bibliotheek
donderdag 6, 13 februari
15.00 - 17.00 uur

Doe Mee Spreekuur
Gratis inloop voor advies over taal-  
en computerles.

Vleuterweide 
woensdag 5, 12, 19 februari
10.00 - 12.00 uur

Centrale Bibliotheek 
donderdag 6, 13 februari
15.00 - 17.00 uur

Tikkie Terug met  
FC Utrecht
Oude tijden herleven met Tikkie Terug 
van FC Utrecht. Bekijk eerst  
‘FC fUsie’, een film over de historie 
van de voetbalclub en de stad Utrecht. 
De film wordt opgeknipt en in 2 bijeen-
komsten op ( 13 en 20 februari) ge-
toond. Na de film wordt er nagepraat 
met FC Utrecht OldStars.

Overvecht
woensdag 13 en 20 februari
10.00 - 12.00 uur
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