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september 2018

Uitnodiging
Opening nieuw buurtcentrum ‘Bij de buren’ Parkwijk

Eerste Oosterparklaan 76

Zondag 30 september 2018
Van 12.00-16.00 uur
Eerste Oosterparklaan 76 (tussen de apotheek en het gezondheidscentrum)
We hebben het voor elkaar: een buurtcentrum voor en door de buurt. Met trots openen wij de deuren op
zondag 30 september. Buurtbewoners, Doenja Diensteverlening, de gemeente Utrecht en Utrecht Sport
hebben hier met elkaar hard aan gewerkt.
Er is deze dag veel te beleven in het buurtcentrum ‘Bij de buren’ Parkwijk.
Creatieve en talentvolle buurtbewoners gaan het podium op voor een enthousiasmerend optreden of een
inspirerende presentatie. Kinderen kunnen meedoen aan een sportclinic en misschien is de fittest iets voor u.
U kunt de foto-expositie bekijken, een creatieve workshop volgen of misschien komt u alleen maar gezellig
kennismaken met uw buurtgenoten en de sociaal makelaars. Uiteraard kunt u ook een rondleiding krijgen in
het mooie buurtcentrum. Aan het eind van de dag is er voor iedereen de bingo. De hele dag kunt u genieten
van diverse hapjes en drankjes.
U bent van harte welkom en de toegang is gratis.
Buurtcentrum ‘Bij de buren’Parkwijk in
een notendop:
Het buurtcentrum kunt u altijd
binnenlopen. Elke dinsdagochtend van
9.00 tot 11.00 uur is er een gezellige
koffie inloop in de huiskamer.
Maandelijks komt er de Goede Buur-club
bijeen. Eén keer in de maand komt het
Repair Cafe langs. Dan kunt u uw kapotte
spullen gratis laten repareren. U kunt
Chinees dansen leren bij de Chinese
dansgroep en ook het Leidsche Rijnkoor
repeteert in het buurtcentrum.

Verspreidingsgebied:
Gebied tussen de Winterkersstraat, Langerakbaan, Busbaan Parkwijk en de Eerste Oosterparklaan

Utrecht.nl

Nieuwsgierig naar wat er allemaal te doen is of benieuwd naar de mogelijkheden? Hebt u zelf een idee voor
een activiteit of wilt u vrijwilliger worden in het buurtcentrum? Loop even binnen of neem contact op met
sociaal makelaars Marlies van Echtelt m.vanechtelt@doenjadienstverlening.nl, of Anne Rutten
a.rutten@doenjadienstverlening.nl.
Ook als u een ruimte wilt huren of opening in de avond en in het weekend wenst, kunt u contact opnemen
met de sociaal makelaars. Informatie over de voorwaarden en tarieven voor het huren van een ruimte kunt u
vinden op utrecht.nl/verhuur.
Het buurtcentrum is 7 dagen per week open en u kunt binnenlopen van maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 16.00 uur.
Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook.com/BuurtcentrumBijdeBuren
Informatie over DOENJA Dienstverlening kunt u vinden op doenjadienstverlening.nl.
Wijkbureau
Voor vragen over uw buurt kunt u contact opnemen met Wijkbureau Leidsche Rijn. Email:
leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030. U kunt natuurlijk ook langskomen van maandag t/m
vrijdag 9.00 - 17.00 uur aan het Dorpsplein 1, Vleuten.

