
Door heel Utrecht gaan 
professionals en bewoners 
samen aan de slag op zoek 
naar verbinding. Wat is er 
in de wijk, wat zijn de 
wensen en wat is er nog 
nodig? 

' Met de wijkproeverij 
willen we ouderen in hun 
kracht zetten, het sociale 
netwerk versterken, 
verbreden, verduurzamen 
maar bovenal het 
levensplezier stimuleren '

HA BEWONER, COLLEGA, PARTNER,

Terugblik op de wijkproeverijen die 
plaatsvonden
Een korte evaluatie
Aankomende Wijkproeverijen
Wat werkt tegen eenzaamheid?
Nieuws uit andere hoeken - Interessant 
niews en tips 

Het jaar 2022 loopt op zijn eind. Hoe was dit 
jaar voor jou? Zaten er mooie ontmoetingen 
tussen? 

In deze editie vertellen we je graag welke 
wijkproeverijen er zijn geweest en natuurlijk 
welke er weer op de planning staan! 

In deze editie:
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PIONIEREN IN DE TUIN
Het zonnetje scheen, iedereen 
was enthousiast. Het was met 
andere woorden een zeer 
geslaagde ochtend." aldus een 
bezoeker van de Wijkproeverij. 
Op donderdag 29 september was 
de buurt uitgenodigd bij 
Tuinencomplex de Pioniers om 
de 'proeven' van wat de wijk 
Noordoost te bieden heeft. De 
auto's met bezoekers die wat 
slechter ter been waren reden af 
en aan, en de fietsenrekken 
stonden al snel helemaal vol. Er 
werd gemusiceerd en 
gewandeld. Er was een 
voorlichting over gezondheid en 
men kon in gespreksgroepen 
praten over vriendschap. Ook 
wethouder Susanne Schilderman 
kwam langs en benadrukte 
nogmaals het belang van 
bewegen en elkaar blijven 
ontmoeten. Een uitgebreid 
verslag kun je teruglezen in de 
nieuwsbrief van de 
Beweegvriendelijke wijk. 
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EEN KORTE TERUGBLIK OP 
DE WIJKPROEVERIJEN DIE 
PLAATSVONDEN

BINNENSTAD/ NOORDOOST

OP DE MARKT 
Op 25 augustus stonden ze 
met een bakfiets, koffie en 
veel informatie op de markt 
in het centrum van Leidsche 
Rijn.  Dit blijkt toch DE plek 
om nieuwe mensen te 
ontmoeten. Zo'n 50 mensen 
hebben ze gesproken. Veel 
verbindingen worden gelegd. 
Er blijken heel wat mensen 
graag meer te willen weten 
over wat er allemaal 
georganiseerd wordt in hun 
wijk. Onverwachts waren er 
ook veel 'jonge starters' 
opzoek naar meer informatie  
over hun omgeving. 

LEIDSCHE RIJN -  CENTRUM 
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EEN OPEN DAG EN 
ROMMELMARKT
Bij de Speler in Ondiep 
werden de deuren open 
gezet. Een 
informatiemarkt met wel 
18 organisaties, muziek, 
optredens en een 
buurtlunch. Het was een 
succes! Iedereen gaf aan 
dit elk jaar terug te willen 
zien.

Mensen dansten en liepen 
de polonaise tijdens het 
optreden van de 
Hollandse Noot. Het 
muzikale duo Sunshine 
Society maakten mooie 
kleinschalige theatrale 
momentjes met 
bezoekers. Ook de 
wethouder gaf aan meer 
van dit soort 
ontmoetingsmomenten te 
willen zien. Zie het verslag 
op Ondiep TV.

ONDIEP

Op 20 september vierden ze 
het leven met een hapje een 
drankje en een dansje. 
Ineke (sociaal makelaar) 
verteld: ''Een dag vol  
gezelligheid, nieuwe 
ontmoetingen, nieuwe 
inspiratie  & informatie.  
Heerlijke koffie van 
ZOespreZO, fantastische zang 
& muziek van Sunshine 
Society, Centraal museum 
en.... toch ook nog best een 
lekker weertje!''

LEIDSCHE RIJN -  HET ZAND 



ZUID

INFORMATIEMARKT 
Met het programma ‘Samen in de Stad’ 
richt DOCK zich vanuit een preventieve 
benadering op het langer thuis blijven 
wonen van 60-plussers. Dinie: “We werken
daarbij samen met bewoners en 
wijkorganisaties aan verbinding en ook 
aan de versterking van het zorg- en 
hulpnetwerk in de wijk. De Wijkproeverij 
is daarbij een middel en mag wat ons 
betreft een jaarlijks terugkerend evenement blijven!” 

De editie afgelopen 6 september bij Hart van Noord liet duidelijk zien wat het 
belang is van de Wijkproeverij. Deelnemende organisaties waren onder andere 
de Bibliotheek, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), 
Paraplu (voorheen Boogh voor mensen met hersenletsel die willen re-integreren 
én wijk-ontmoetingscentrum), het Wijk Informatie steunpunt, U-Centraal (voor 
vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of 
bijvoorbeeld sociaal contact), Lady Fit, Sport Utrecht, Gezondheidscentrum Oog 
in Al, Volksgezondheid Utrecht WMO, Wijkbureau Zuid West, Power by Peers 
(voor begeleiding naar ondernemerschap), NiZU (Netwerk informele Zorg 
Utrecht) en By Bosshardt. Daarnaast waren ook bewonersgroepen en zzp’ers 
aanwezig om zich te presenteren en werden er diverse workshops gegeven.

Ook Ingeborg Hornsveld, gemeenteraadslid voor GroenLinks kwam nog 
even langs voor een kennismaking en een vragenrondje. Wat daarbij 
onder andere ter sprake kwam was of een dergelijke ontmoeting met de 
lokale politiek wellicht vaker in de buurt moest plaatsvinden. Na afloop 
kregen bezoekers nog een pakket mee dat werd aangeboden door de 
Utrechtse Armoedecoalitie samen 
met DOCK. Daarin ook wat leuke 
(financiële) verrassingen. In alle 
opzichten bijzonder geslaagd in de 
opzet en hopelijk een terugkerend 
evenement!
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HART VAN NOORD - ZUID WEST
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EEN KORTE EVALUATIE 
WAT IS NOU HET RESULTAAT 

VAN DE WIJKPROEVERIJ?

We namen vragen af bij bezoekers van de 
Wijkproeverij. Het resultaat is o.a. dat 

mensen zich gehoord en gezien voelen, het 
een zinvolle tijdsbesteding vinden en beter 

weten bij wie ze met welke hulpvraag 
terecht kunnen. 

 

JOUW STEM TELT!  

Wilt u ook uw 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 de QR code kom je bij een korte 
enquête over de wijkproeverij. 



Leidsche Rijn
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AANKOMENDE 
WIJKPROEVERIJEN

Ook een Wijkproeverij bezoeken en horen 
wat er allemaal te doen is in de wijk ? 

Er komen er weer een aantal aan!
 

Vleuten de Meern
 

 
 

Deze reeks appeltaartconcerten 
zijn ontstaan als een 

samenwerking met de 
Wijkproeverij. Meld je aan voor 

een van de volgende concerten !
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KANALENEILAND - TRANSWIJK

AANKOMENDE 
WIJKPROEVERIJ
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RIVIEREN DICHTERSWIJK

AANKOMENDE 
WIJKPROEVERIJ



WAT WERKT TEGEN 
EENZAAMHEID?

Wist je dat de Wijkproeverij is 
ontstaan na 2 jaar corona waarin er 
veel meer eenzaamheid werd 
geconstateerd? Dit was een grote 
reden om elkaar weer te 
ontmoeten! Uit de nieuwste cijfers 
en onderzoeken van 
kenniscentrum Movisie zie je dat 
iedereen wel eens last heeft van 
eenzaamheid, jong en oud. In de 
           afbeelding hieronder  
           zie je wat helpt   en 
           wat belangrijk is! 
            Vooral met de 
            komende donkere 
            maanden voor de  
            deur is het fijn om 
            elkaar op te zoeken. 
            Wie weet heb je  
             er wat aan. 

 



NIEUWS UIT
 ANDERE HOEKEN

Heeft u een laag inkomen en 
bent u 66+ en woonachtig in 
Utrecht? Vraag dan een jaar 
gratis OV vervoer aan! 
www.gratisreizenouderen.nl

Interessant 
nieuws en tips!

 
Meer dan vervoer alleen
ANWB AutoMaatje is een service waarbij 
vrijwillige chauffeurs minder mobiele 
plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs 
gebruiken daarvoor hun eigen auto. Elke 
rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan 
de vrijwillige chauffeurs mee op 
doktersbezoek of helpen zij met 
boodschappen doen.
U Centraal koppelt inwoners aan een 
vrijwilliger bij hen in de buurt. De 
vrijwilliger haalt de inwoner op en brengt 
hem of haar na afloop ook weer thuis. Na 
afloop van de rit rekent de inwoner 
meteen af met de vrijwilliger. De 
onkostenvergoeding bedraagt 35 cent per 
kilometer en eventuele parkeerkosten.

Een vervoersmaatje worden? Of een 
chauffeur nodig?
Geef u op via U Centraal.



NIEUWS UIT
 ANDERE HOEKEN

Ook delen ze allemaal lekkere gerechten en 
hebben ze een eigen kookboek. Kijk op 

thuisgekookt.nl 
 



EEN CONFERENTIE 
OVER SENIOREN EN 
FINANCIELE
VEILIGHEID

Dat was hem weer. 
Wil je hier ook zinvolle informatie / leuke 

projecten met betrekking tot ouderen delen?
 Geef het door! 

Tot de volgende !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


