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

Vleuterweide
woensdag 4, 11, 18, 25 maart
10.00 - 12.00 uur
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
9.30 - 11.30 uur

Leidsche Rijn Centrum
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
13.00 - 15.00 uur

Kanaleneiland
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
15.00 - 17.00 uur

Speciale editie  
Taalcafé XL
Het eerste Taalcafé in de Neude nodigt 
de nieuwe bieb alle deelnemers van 
alle Utrechtse Taalcafés uit om met 
elkaar in gesprek te gaan. Doe mee 
met de taalspeurtocht door de bieb 
en leer het nieuwe gebouw kennen. 
Daarna is er elke week een Taalcafé in 
de Neude.

Neude
donderdag 26 maart
15.00 - 17.00 uur

Danspaleis

Voetjes van de vloer

Maart
Senioren / Taal / 
Digitaal

Taalcafé XL

met speurtocht

Gezo
nde gesprekken 

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

Neude
donderdag 19, 26 maart
15.00 - 17.00 uur

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

Vleuterweide 
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
10.00 - 12.00 uur

Neude 
donderdag 19, 26 maart
15.00 - 17.00 uur

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

Kanaleneiland
woensdag 4, 11, 18, 25 maart
10.00 - 12.00 uur
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
10.00 - 12.00 uur

Overvecht
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
13.00 – 15.00 uur

Taal en  
digitaal

Doe Mee Startpunt
Voor al je taal- en computervragen. 
Ook kun je onder begeleiding oefenen 
op de computer.

Hoograven
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
10.00 - 12.00 uur

Leidsche Rijn Centrum
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart 
13.00 - 15.00 uur

Overvecht
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
13.00 - 15.00 uur
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
13.00 - 15.00 uur

Kanaleneiland
woensdag 4, 11, 18, 25 maart
10.00 - 12.00 uur
donderdag 5, 12, 19, 26 maart 
10.00-12.00 uur 

Zuilen
woensdag 4, 11, 18, 25 maart
10.00 - 12.00 uur 

Wij zijn de verhalen 
die we vertellen
Zeven taalleerders vertelden hun ver-
haal. Dichters Ruben van Gogh, Vicky 
Franken en Baban Kirkuki schreven er 
gedichten bij. Na de officiële opening 
door wethouder Anke Klein is er een 
meet & greet met de taalleerders, dich-
ters en fotograaf Ruud Spaargaren. 
I.s.m. Taal Doet Meer.

Neude
donderdag 19 maart
vanaf 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.

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.

Zuilen
donderdag 5 maart
14.00 - 17.00 uur

De Geldzaak
Baan onlangs verloren? Kinderen  
die gaan studeren? Op zoek naar 
woonruimte? Wil je weten wat er dan 
financieel verandert en hoe je je hier 
op kunt voorbereiden? Kom dan naar 
De Geldzaak. Medewerkers van  
U Centraal geven antwoord op al je 
financiële vragen.

Neude
dinsdag 17, 24, 31 maart
15.30 - 17.30 uur

Computer-  
en tabletinloop
Hoe download ik foto’s en hoe kan ik 
het geluid van mijn telefoon verande-
ren? Stel al je vragen over computer, 
laptop, smartphone en tablet. Je krijgt 
hulp van deskundige vrijwilligers. 

Vleuterweide
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
10.00 - 12.00 uur

Neude
donderdag 25 maart
15.00 - 17.00 uur
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Vrijwilligers gezocht! Praat je mee 
in het Taalcafé? Aanmelden hoeft 
niet, je bent altijd welkom om aan te 
schuiven en mee te doen.



Senioren-
programma

Rouw en verlies
Het verlies van een dierbare is een 
ingrijpende gebeurtenis. Er is verdriet, 
pijn, maar ook dankbaarheid voor wat 
iemand betekend heeft. In workshops 
bieden Humanitas en TrösT mogelijk-
heden om verlies te verwerken.

Herinnerings monument 
voor een dierbare 
In deze workshop ga je aan de slag en 
geef je vorm aan je gevoelens. Het eind-
resultaat is een tastbare herinnering. 

Kanaleneiland
donderdag 5 maart
10.00 - 12.00 uur

Zuilen
woensdag 18 maart
10.00 - 12.00 uur

Alle sterren van de hemel
Tijdens het spel ‘Alle sterren aan de 
hemel’ praat je over herinneringen en 
gevoelens en denk je voorzichtig na 
over de toekomst.

Overvecht
donderdag 12 maart
10.00 - 12.00 uur

De derde levensfase
Vroeger was je 
kind, volwas-
sen of oud. 
Sinds we lan-
ger leven en tot 
op hoge leeftijd 
actief en ge-
zond zijn, is 
er een nieuwe 
fase bijgeko-
men: de derde 
levensfase. 
Hans Creton van ANBO verzorgt een 
workshop over deze nieuwe levensfase. 
Een workshop over nieuwe kansen om 
te ontwikkelen en nieuwe wegen die 
ontdekt worden.

De Meern
vrijdag 20 maart
11.00 - 12.00 uur

Hoograven
dinsdag 24 maart
11.00 - 12.00 uur

Overvecht
donderdag 26 maart
11.00 - 12.00 uur

Seniorenochtend
Ontmoet mensen in de buurt, loop 
binnen voor een kopje koffie en maak 
een praatje. Ontdek wat er in de wijk 
te doen is en stel al je taalvragen of 
vragen over hulp bij het gebruik van de 
computer. 

Hoograven 
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
10.00 - 12.00 uur

Zuilen 
woensdag 4, 11, 18, 25 maart
10.00 - 12.00 uur

Kanaleneiland 
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
10.00 - 12.00 uur

Overvecht 
donderdag 5, 12, 19, 26 maart
10.00 - 12.00 uur

De Meern 
vrijdag 6, 13, 20, 27 maart
11.00 - 12.00 uur

Verhalen aan de 
leestafel 
Senioren lezen de mooiste verhalen 
voor aan senioren. Onder leiding van 
de vrijwilligers van Gilde Utrecht.

Kanaleneiland 
dinsdag 3, 17, 31 maart
10.30 - 11.45 uur

Slimme technologie
Maak kennis met moderne en slimme 
technologie. Samen met medewerkers 
van het Lab kun je zelf aan de slag met 
een 3D-printer of een robotje besturen.

Overvecht
donderdag 5 maart
10.30 - 12.00 uur

Reserveren:  
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl 
of ma t/m vrijdag tel 0302861894

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

Cursus Digitale  
Buddies
Samen met studenten computererva-
ring opdoen. Van luisteren naar favorie-
te muziek tot routeplannen en recepten 
zoeken. De cursus duurt tien weken en 
start in maart. Opgeven kan via  
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl 
of telefonisch ma t/m vr tussen  
10.00-17.00 uur 030-2861894

Leidsche Rijn Centrum
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart
13.00 - 15.00 uur

Lunetten
vrijdag 6, 13, 20, 27 maart
14.00 - 16.00 uur

Oud geleerd,  
jong gedaan
Student voor de klas, senioren te gast. 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan 
draait de rollen om. Je bent immers 
nooit te oud om te leren. Tijdens dit 
college vertelt antropologe Amber over 
een onderzoek naar 'echte' liefde. 

Neude
zaterdag 21 maart
14.30 - 15.30 uur
inloop vanaf 14.00 uur 

Zomaar op zaterdag
Open podium waar stadsbewoners 
hun verhalen, muziek of nieuwe boek 
delen met jou. Wat en wie er komt is 
altijd een verrassing.

Leidsche Rijn Centrum
zaterdag 7, 21 maart
15.00 - 16.00 uur

NIEUW
Gezond gesprek  
Iedere maand vertelt een gezond-
heidsdeskundige uit de wijk over 
gezond leven. Karolien van den Brekel, 
huisarts in de wijk, vertelt over ‘Posi-
tieve gezondheid’ en de zes ingrediën-
ten die hiervoor nodig zijn. Machteld 
Huber, voormalig huisarts en onder-
zoeker, introduceerde dit concept in 
2012. Er is veel ruimte voor vragen en 
een gesprek.

Leidsche Rijn Centrum
maandag 9 maart
11.00 - 12.00 uur

Feest in de Neude
Van 13 tot en met 31 maart is het feest 
in de Neude. Twee weken lang barst 
de bieb bijna uit zijn voegen met oude 
én nieuwe programma’s. Alle program-
ma’s en activiteiten zijn gratis. Kom 
luisteren naar Saskia Noort, bekijk de 
lievelingsfilm van Japke-d. Bouma en 
ontdek het Lab met activiteiten voor 
oud en jong.  
Haal het programmaboekje op  
in de bieb of kijk op  
bibliotheekutrecht.nl/neude

Het danspaleis
Een twee uur durend ouderwets gezel-
lig dansfeest voor senioren en ieder-
een die van swingen houdt.  
De PlatenDraaier (de PD) trekt ouwe 
krakers uit de koffer zoals Johnny 
Hoes, Louis Prima, Doris Day en vele 
andere sterren van weleer. Van mee-
zingers tot tranentrekkers, en van po-
lonaise tot ouderwets rock-en-rollen. 
Kom alleen of met een partner. Samen 
maken we er een vrolijk feest van.

Neude
zaterdag 28 maart
16.00 - 18.00 uur

En verder

Van 8 tot en met 12 maart kun je alvast een kijkje nemen in de nieuwe 
bieb. In een aantal zalen zijn try-outs. Woon een avond met Annejet 
van der Zijl bij of kom naar Bibliotheekgast Maarten van Rossem.  
Kijk voor alle try-outs op bibliotheekutrecht.nl/neude
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Tip van de maand

Eet voldoende eiwit
Volgens prof. dr. Luc van Loon, 
hoogleraar Bewegingswetenschap-
pen Maastricht UMC+ eten ouderen 
te weinig eiwitten, terwijl ze die juist 
hard nodig hebben. Eiwitten zitten 
in o.a. vlees, eieren, kwark en melk. 
Voor een goede spieropbouw moet 
je minstens 20 gram eiwit per dag 
innemen.
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Lekker dansen
Neem je (klein)kind mee!
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Neude

zaterdag 28 maart

16.00 - 18.00 uur


