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ZOMEREDITIE

DE WIJKPROEVERIJ
HA ZOMER!
We vieren volop zomer met elkaar! De
mussen vielen af en toe van het dak zo
heet was het. Soms zijn er wat stille
momenten en zien we lege buurthuizen.
Op andere dagen worden er nog feestjes
gevierd of een kaartspel gespeeld.
Hoe was uw zomer?
In deze editie vertellen we je graag welke
wijkproeverijen er zijn geweest en
natuurlijk welke er weer op de planning
staan!

Door heel Utrecht gaan
professionals en bewoners
samen aan de slag op zoek
naar verbinding. Wat is er
in de wijk en wat is er nog
nodig?
Deelnemende wijken:
Zuid / ZuidWest
NoordWest / Overvecht
Binnenstad Oost NoordOost
Leidsche Rijn / West
Vleuten de Meern

Met de
wijkproeverij
willen we weer
ontmoeten
verbinden
maar vooral
gewoon plezier
maken!
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WAT GEBEURT ER NOU
EIGENLIJK IN AL DIE
WIJKEN VAN
UTRECHT?
EEN KORTE TERUGBLIK OP DE WIJKPROEVERIJEN
DIE DEZE ZOMER PLAATSVONDEN!

LEIDSCHE RIJN
KUNST IN DE BUITENLUCHT
Op de steiger aan de
Langerakbaan in Leidsche
Rijn hielden ze een
gezellige middag met een
wel heel bijzondere gast.
Het Centraal Museum
bracht het museum
letterlijk naar de mensen
toe en toonde
kunstobjecten onder het
genot van een hapje en
drankje.
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NOORD WEST - ZUILEN
EEN TROPISCH DANSFEESTJE
Dat is wat ze wilden. 'Er
wordt te weinig gedanst' was
het geluid.
Nou dat werd geregeld. Van
mocktails, flamingo's tot een
ijskar, dj en hapjes. Ook werd
er informatie uit de wijk
gedeeld en o.a. de VR
workshop waarbij ouderen
met VR brillen de Dom
konden beklimmen was een
succes. Een tropisch feestje
waarvan ze er wel meer
zouden willen!

OVERVECHT
KINDEREN EN
OUDEREN KOKEN
Een gezellige middag
waar kinderen en
ouderen samen gingen
koken met Overvechtse
koks! Samen koken
betekende natuurlijk
ook samen eten!
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VLEUTEN DE MEERN
LEKKER BEWEGEN
De Wijkproeverij op 21 juni in
het dorp Vleuten was
gezellig! Het programma
vond plaats rondom het
dorpsplein met informatie en
activiteiten in de Kerk,
buurtcentrum de Schakel en
het gezondheidscentrum. De
dag werd gesponsord door
lokale ondernemers. Ouderen
hebben kennis kunnen
maken wat er op de locaties
te doen is op het gebied van
cultuur, ontmoeting en actief
bewegen.

WEST
ONTMOETING
De eerste wijkproeverij op 23
juni in buurthuis Rosa was
een geslaagde middag. Het
stond in het teken van
matching. Welke vragen zijn
er in de wijk en wat voor
aanbod is er? Er waren best
een aantal nieuwe gezichten
aanwezig. Daar doen we het
voor!
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ZUID WEST - RIVIEREN DICHTERSWIJK
INFORMATIEMARKT
Op de valreep voor de
zomervakantie was er op
maandagmiddag 27 juni de
wijkproeverij voor Rivierenen Dichterswijk. Hiermee de
aftrap voor wijkproeverijen in
de wijk Zuidwest.
Met een informatiemarkt in
de grote zaal van de Nieuwe
Jutter lag de nadruk van deze
bijeenkomst op informatie
over wat er te doen is in de
wijk. Veertien organisaties en
actieve bewonersgroepen
hebben een presentatie
gegeven over wat zij
betekenen voor de wijk. Dat
was een gevarieerd geheel
van verhalenvertellers,
buurtkoor, informele hulp
van Van Buren tot
buurthuizen en buurtteam.
Er was volop gelegenheid
voor bewoners om elkaar te
spreken en ook voor de
actieve (bewoners)
organisaties om te
netwerken.

ZUID
THEATER EN MUZIEK
In Zuid bedachten ze een wel
heel bijzondere manier om
informatie over de wijk te
geven. Op vrijdag 17 juni
werden er in de theaterzaal
van De Musketon
organisaties en initiatieven
gepresenteerd d.m.v.
theatrale stukjes!

ZUID

Er werden bekende situaties
nagespeeld waardoor het
duidelijk werd met welke
vraag je bij welke organisatie
terecht kunt . Dit bleek een
hele nuttige maar vooral
grappige manier van
informatie verschaffen!
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AANKOMENDE
WIJKPROEVERIJ
Zin om er ook een Wijkproeverij te bezoeken en te
horen wat er allemaal te doen is in de wijk ?
Er komen er weer genoeg aan!

Leidsche Rijn
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AANKOMENDE
WIJKPROEVERIJ
NOORDOOST
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AANKOMENDE
WIJKPROEVERIJ

ZUID
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AANKOMENDE
WIJKPROEVERIJ

NOORDWEST
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ANDERE HOEKEN
BUURTBUIK
Wat is dat ?
Iedere week een gratis maaltijd bereid van overtollig voedsel!
BuurtBuik redt voedsel van verspilling door eten op te halen
bij horeca, supermarkten en groenteboeren en het te delen
met buurtbewoners. 'Zo maken we samen een betere buurt:
we brengen buurtbewoners bijeen, helpen elkaar een handje
en redden voedsel van de afvalbak.'
Vrijwilligers en buurtgenoten halen het eten op en koken er
gezamenlijk een gratis en gezonde maaltijd van. Elke keer een
creatieve uitdaging: je weet immers nooit wat de opbrengst
van de dag zal zijn! Als het eten klaar is, is iedereen die wil
welkom om aan tafel aan te schuiven. Want naast lekker eten,
draait het bij BuurtBuik vooral om de gezelligheid.
Waar kun je terecht?
In Utrecht Oost (maandag), Utrecht West (woensdag) en
Overvecht (zaterdag) .
Vanaf najaar 2022 opent BuurtBuik Zuilen haar deuren in
Vorstelijk Complex om daar ook elke zaterdag tussen 13.00u
en 14.00u een gratis maaltijd te koken.
Voor deze nieuwe locatie zoekt BuurtBuik voedselhelden! Wil
jij ze helpen een nieuwe locatie op te tuigen, wil je
voedselverspilling tegengaan en je buurt beter leren kennen?
Stuur dan een mailtje naar utrecht@buurtbuik.nl, dan
vertellen we ze meer!
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JOUW STEM TELT!
OPROEP
Wil je je mening en ervaring delen over een
Wijkproeverij?
We vinden jouw stem belangrijk. Zo weten
we welke vraag er leeft binnen wijken en
kunnen we ons verbeteren!
Via onderstaande QR code kom je bij een
korte enquête over de wijkproeverij.

' MET DE WIJKPROEVERIJ WILLEN WE OUDEREN IN HUN
KRACHT ZETTEN, HET SOCIALE NETWERK VERSTERKEN,
VERBREDEN, VERDUURZAMEN
MAAR BOVENAL HET LEVENSPLEZIER STIMULEREN '

CONTACT
Mocht je willen aanhaken bij
een thema, wijk of een wens
willen doorgeven?
neem dan vooral contact op!
wijkproeverij@dock.nl
06-59 96 84 55

Tot de
volgende !

