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Voorwoord

INHOUD

Clubblad 2e editie

Het vernieuwde Clubblad heeft op veel positieve reacties mogen reke-
nen in het afgelopen half jaar. Mensen vinden het fijn om te weten wat 
er allemaal te doen en mogelijk is in ons Sterrenzicht. De studenten 
hebben dus goed werk afgeleverd om de informatie die u kunt vinden in 
het Clubblad ook mooi vorm te geven.
 
In de vorige editie is er gesproken over de komst van een website waar-
op u de laaste nieuwtjes en activiteiten kunt vinden van het buurtcen-
trum. Deze zit nog steeds in de planning, maar heeft vertraging opge-
lopen. De wens is om deze voor de zomer van 2019 online te krijgen. 
Zodra deze gelanceerd wordt laten we het u weten via onze facebook 
pagina of ons prikbord in Sterrenzicht.

Via deze weg roepen wij ook wijkbewoners op die leuke verhalen over 
de wijk te melden hebben om voor de volgende editie van september 
een stukje te schrijven voor het Clubblad. 
U kunt in het buurtcentrum terecht voor uiteenlopende activiteiten, de 
huur van een ruimte, een gezellig bakje thee of koffie drinken, met uw 
buren afspreken in de huiskamer, vragen over de wijk, uw idee of initia-
tief voor de wijk, etc.

Het nieuwe halfjaar staat voor de deur en gaan samen zo langzaam aan 
richting de lente en de zomer. Heerlijk! Wij hebben er zin in!!!

Veel leesplezier en tot ziens in Buurtcentrum Sterrenzicht

Openingstijden met beheer:
Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

Beheerder Buurtcentrum Sterrenzicht
Heleen van der Linden
hvdlinden@dock.nl
06-23458671
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Wij zijn Buurtcentrum Sterrenzicht 
Nieuwe vrienden

Om buurtcentrum Sterrenzicht wat meer te kunnen laten bruisen en 

meer activiteiten kunnen ontplooien hebben we meer vrienden nodig.

Mensen en/of groepen die het initiatief nemen en verbindingen 

leggen met elkaar binnen en buiten het buurtcentrum. 

Het is fijn om te zien dat er steeds meer vrienden bijkomen. 

Initiatieven zoals Het Leerstation voor middelbare scholieren, 

Iwi creatieve Ruimte voor leuke creatieve buurtactiviteiten willen 

een stapje extra doen om het buurtcentrum levendiger en gezelliger te 

maken voor iedereen. 

Er zijn ideeën voor een kerstbijeenkomst, buurtmarkt, barhulp, 

tentoonstelling, techniekworkshop voor kids. Gewoon om elkaar te 

zien en ontmoeten. Zou je ook mee willen helpen organiseren en 

willen aansluiten bij onze nieuwe vrienden? 

Meld je dan bij Heleen van der Linden, de beheerder van Sterrenzicht, 

06-23458671 of hvdlinden@dock.nl. 
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Uw sociaal makelaars in Oost en 
sociaal beheerder van Sterrenzicht

hvdlinden@dock.nl  |  06-23458671

‘Ik kan zelf meer beslis-
singen nemen om te kunnen 

doen wat nodig is om 
Sterrenzicht bruisend en 
toegankelijker te maken 

voor iedereen’.

rizelaar@dock.nl  |  06-10610197

‘Nu kan ik gebruik maken van de 
kennis en kunde van alle 

sociaal makelaars in de stad’.

lvigh@dock.nl  |  06-39563947

‘Alleen ga je sneller maar samen komen we 
verder, zo ook met DOCK in Utrecht!’

mbosch@dock.nl  |  06-27133312

‘Ik zie veel mogelijkheden om ook goede 
projecten en ervaringen uit andere wijken 
en steden te zien en wellicht te gebruiken 
in mijn eigen werk. Gelukkig is er in de 

uitvoering maar weinig veranderd’.
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‘Alleen de organisatie veranderd’

Vanaf 1 januari 2019 organiseert DOCK het so-
ciaal makelaarschap in Utrecht en neemt daar-
mee het stokje over van Vooruit.
De sociaal makelaars en sociaal 
beheerders zullen zich blijven inzetten voor 
buurten, zodat u fijn kunt wonen
en iedereen - jong en oud – zich thuis voelt. Zo 
ook in Sterrenwijk en in Buurtcentrum Sterren-
zicht. 
 

Op www.Dock.nl/utrecht vindt u informatie 
over alle buurtcentra in de wijken en ziet u wat 
actieve bewoners uit uw wijk er organiseren. 
Ook vindt u informatie over de diensten waar-
mee sociaal makelaars u kunnen ondersteunen 
in het inzetten van uw talenten. Natuurlijk blijft 
u, zoals u dat gewend bent, ook van harte 
welkom in het buurtcentrum bij u in de wijk. 
Loop er eens binnen. 
Misschien krijgt u zin om mee te doen of om 
zelf iets te organiseren?

Van Vooruit naar DOCK

         wvrijswijk@dock.nl  |  06-81032853

‘Ik hoop dat er nog meer 
bewoners initiatief gaan 
nemen om activiteiten te 

organiseren voor de buurt, 
omdat wij dit nog beter 
kunnen ondersteunen’.

kvddungen@dock.nl  |  06-41563366

‘Fijn om nu een grote 
organisatie te zijn. Samen 

krijgen we meer voor 
elkaar’.
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Nieuw in Sterrenzicht
Creativiteit & Talentontwikkeling

Kidsclub creatieve lessen | Stoelyoga | Spelletjesochtend 
Mandala’s tekenen | Nederlands | Naailes | Filmmiddagen  
Arabisch | Schilderen | Muzieklessen | Boekenclub  
Graffiti | Theaterlessen | Creatieve workshops  |  Koken
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Welkom bij

Iwi Creatieve Ruimte 

Buurtcentrum Sterrenzicht

Wil je op een laagdrempelige manier deelnemen aan 

leuke creatieve activiteiten samen met anderen in jouw 

buurt? Dat kan! Wij willen jullie kennis laten maken met 

onze creatieve ruimte in Sterrenzicht. Vol met leuke 

nieuwe activiteiten. Je kan hier ook zelf iets leuks or-

ganiseren of samen met andere buurtgenoten aan acti-

viteiten meedoen. Weet jij iemand of heb je zelf leuke     

ideeën? Dat horen wij graag! Neem contact met ons op 

voor al je vragen, wensen en tips. Alle hulp voor het or-

ganiseren van de creatieve ruimte van IWI is welkom.

Kom je ook gezellig even langs?

Vrijdag 1 Februari - Open Dag

Workshops, informatie en kennismaken

Vrijdag 1 Maart - Open Dag

Workshop, buurtmarkt organiseren

 en kennismaken

 Vrijdag 5 April, 10 Mei & 7 Juni

Workshops, informatie en kennismaken 

Kijk op onze website voor up to date informatie.

www.iwi.center/buurtcentrum-sterrenzicht

Email: info@iwi.center  Tel: 0649299670
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Ik wil wel meehelpen 
achter de bar van het 
buurtcentrum. Kan dat?

Nuttige informatie

Informatie

Ruimteverhuur
Je kan bij Sterrenzicht een ruimte huren voor 
activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen. 
De ruimtes zijn niet bedoeld voor feestjes, 
recepties en borrels. We proberen zoveel 
mogelijk ruimtes te verhuren aan initiatieven 
en activiteiten voor de buurt en de wijk. 
Daarnaast is het aanvullend ook mogelijk 
voor andere externe en commerciële partijen 
om bij ons een ruimte te huren. Dit gebeurt 
altijd in overleg met Stadsbedrijf Utrecht en 
de sociaal beheerder van Sterrenzicht. De 
sociaal beheerder van Sterrenzicht kan je 
meer vertellen over de verhuur van ruimtes en 
verhuurtarieven en die kan je ook vinden op: 
www.utrecht.nl/verhuur

Faciliteiten beheer
De beheerder van Sterrenzicht kan de huur 
van uw ruimte faciliteren. Er zijn veel facilitei-
ten in Buurtcentrum Sterrenzicht aanwezig. 
Zo kan er in overleg gezorgd worden voor 
voldoende tafels en stoelen, afname koffie/

thee of andere versnaperingen, een beamer, 
geluidsinstallatie, etc. Bespreek het met ons 
en we kijken wat er mogelijk is.

Huiskamer
Sterrenzicht beschikt ook over een huiska-
mer voor de wijk. Daar kunnen mensen uit 
de buurt altijd gezellig samen afspreken, 
spelletje doen, televisie kijken, muziek luiste-
ren, (nieuwe) mensen ontmoeten, etc. Heeft 
u een leuk idee voor de huiskamer? Kom het 
ons vertellen en we kijken of we dat met el-
kaar kunnen organiseren. De Huiskamer heeft 
dezelfde openingstijden als Sterrenzicht ma 
t/m vr 9.00-17.00 en iedereen is welkom!

Weggeeftafel
In Sterrenzicht staat een weggeeftafel in de 
hal als u binnenkomt. Voor deze tafel kunt u 
spullen komen brengen die voor een ander 
nog bruikbaar zijn. U kunt ook zelf iets van 
de tafel meenemen als u het kunt gebruiken. 
Op deze manier helpt de ene buur de ander. 
Er zijn inmiddels al heel wat spulletjes van 
eigenaar gewisseld. Het aanbod wisselt vaak. 

Heeft u nog mooie spulletjes die u niet meer 
gebruikt? Leg het voor een ander op onze 
weggeeftafel. Op de tafel is alleen geen plek 
voor kleding. Die kunt u kwijt in de Leger des 
Heils bak aan de Notebomenlaan (thv 340) bij 
winkelcentrum IBB.
Is er iemand in de buurt die leuk vind om de 
aangeboden spullen mooi uit te stallen? Doe 
mee!

Vrijwilligers gezocht
We zijn een groeiend buurtcentrum met 
volkse gezelligheid. We willen graag werken 
naar een zo open mogelijk buurtcentrum. Dat 
kunnen we niet alleen. Daarom zoeken we 
altijd vrijwilligers om ons daarin te helpen 
door bijvoorbeeld achter de bar staan, de 
ruimtes klaar te zetten, klusjes te doen, 
activiteiten te begeleiden, communicatie bij 
te houden. In ruil daarvoor krijgt u fijne be-
geleiding, maakt u nieuwe contacten, en een 
jaarlijkse vrijwilligerslunch....Gezellig!
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Communicatie
U kunt voor al uw vragen over activiteiten, 
huren van ruimtes, faciliteiten en ondersteu-
ning bij uw idee of initiatief terecht bij:

Heleen van der Linden 
Sociaal Beheerder Sterrenzicht, 
hvdlinden@dock.nl, 06-23458671

Robin Izelaar 
Sociaal Makelaar (volwassenen) 
rizelaar@dock.nl, 06-10610197

Karlijn van den Dungen 
Sociaal Makelaar (ouderen) 
kvddungen@dock.nl, 
06-41563366

Willem van Rijswijk Sociaal Makelaar (jeugd) 
wvrijswijk@dock.nl, 
06-81032853

Marlies Bosch Sociaal Makelaar (jeugd) 
mbosch@dock.nl, 
06-27133312

Daarnaast zullen wij nieuws en berichten 
plaatsen over Sterrenzicht op onze facebook-
pagina www.facebook.com/Buurtcentrum.
Sterrenzicht en in dit clubblad. Het meest 
actuele activiteiten aanbod hangt altijd in 
de hal op ons mooie prikbord. Er komt ook 
een website aan voor het buurtcentrum. Hou 
de komende tijd www.sterrenzicht.nl in de 
gaten. Daar komt uiteindelijk het meest ac-
tuele nieuws op te staan over Buurtcentrum 
Sterrenzicht. 

Incidentele activiteiten
Dit clubblad komt 2 keer per jaar uit. In sep-
tember en in februari. Als er nieuwe activi-
teiten en programma’s tussendoor komen of 
starten kunnen we dat helaas niet meer in dit 
clubblad kwijt. Dat zijn vaak leuke activitei-
ten of informatieve programma’s zoals; leuke 
filmmiddagen, open lessen, optredens, ver-
keerskennis opfrissen, fittesten, workshops 
van het Rode Kruis, etc. Kijk daarom ook 
regelmatig op ons prikbord, onze facebook 
en binnenkort dus ook onze website 
www.sterrenzicht.nl

Prijslijst
In Buurtcentrum Sterrenzicht kunt u tijdens 
openingstijden ook terecht voor uiteenlopen-
de hapjes of drankjes.
Prijslijst Sterrenzicht 2019
Koffie per kopje € 0,50 per kan  € 4,00
Thee per kopje € 0,50 per kan  € 2,00
Frisdrank blikje (prik)  € 1,00
Tosti Ham/Kaas, Kaas, Pittige Tosti € 1,00
Cup a soup verschillende smaken € 0,50

We zoeken altijd 
enthousiaste 
vrijwilligers! 
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Vaste activiteiten

Het Sterrenkoor
Elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30

Wij zijn het Sterrenkoor en zingen iedere vrijdagmiddag in de grote zaal van 
ons gezellige buurtcentrum. Met ongeveer 25 vrouwen zingen we leuke liedjes 
als Als Sterren aan de hemel staan van Frans Bauer, maar ook heel mooie liedjes 
als The Rose en Het Elchelied. En dan weer vrolijke liedjes van The Beatles.
Allemaal onder leiding van dirigent Nico Horstink. Het koor heeft een lage 
drempel: geen stemtest en je hoeft geen noten te kunnen lezen! Af en toe tre-
den we op; vooral in de buurt, waarmee we de contacten tussen bewoners van 
onze wijk/wijken willen bevorderen. Kom eens langs en zing mee!

Kosten: € 120,-- per jaar, u-pas houders € 80,--. In 2 termijnen te betalen.
Voor verdere informatie kan je bellen met onze voorzitter Anneke Kok (030-
2541001 of 06-50613480)

Fitness club sterrenzicht
Dagelijks groepen(rooster) | Kosten €5,- per maand

Fitnessclub Sterrenzicht heeft als doel ontmoeting in de buurt te stimuleren en 
mensen te motiveren gezond te blijven door te sporten en bewegen. Iedereen, 
met of zonder beperking, is welkom om mee te doen op hun eigen niveau. Na 
de activiteit blijven deelnemers napraten, leren elkaar steeds beter kennen en 
leven gezonder. Het is een bewonersinitiatief en er zijn vrijwillige begeleiders 
aanwezig om begeleiding te bieden aan sportende buurtbewoners. Je kan spor-
ten aan de hand van een persoonlijk sportschema. Er wordt een maandelijkse 
contributie gevraagd en gaat naar het onderhoud van apparatuur, aanschaf van 
nieuwe apparaten en professionele begeleiding. 

Opgeven bij: Tonnie van de Laan | tonnievdlaan@gmail.com | 06-15336924

Wij heten u van harte welkom!!!

Sporten, bewegen, lekker lang leven

Digitale en taal ondersteuning

Creativiteit en talentontwikkeling

Samen koken en eten

Overige activiteiten
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Diny’s Diner
Elke dinsdag en zondag om 17.30

Twee keer in de week organiseert Stichting Onder Anderen het sociale buur-
trestaurant Diny’s Diner in Sterrenzicht. Vrijwilligers koken er een gevarieerd 
drie gangen menu. Iedereen die graag eens samen met anderen wil eten in een 
huiselijke sfeer kan op dinsdag of zondag vanaf 17.30 uur komen eten en klet-
sen. Om 18.00 zetten we het eten op tafel! Eet je vaak alleen thuis? Schuif dan 
voor de afwisseling eens aan bij ons. Je kunt ook eerder komen om te helpen in 
de keuken, als je dat leuk vindt. Meer informatie op www.dinysdiner.nl  - 

Je betaalt EUR 3,50 en je hoeft je niet aan te melden.

Bij ons eet je niet alleen!

Het Leerstation
Elke maandag- en woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00

Succes in Sterrenzicht: studiebegeleiding voor iedereen!
Afgelopen herfst is Het Leerstation geopend in Buurtcentrum Sterrenzicht. In 
Het Leerstation krijgen middelbare scholieren studiebegeleiding van professio-
nele docenten. We geven begeleiding aan alle klassen van de middelbare school, 
in de vakken natuurkunde en wiskunde. Margot en Jelle van Het Leerstation 
helpen je graag met het begrijpen van de lesstof, het leren van toetsen en met 
het maken en plannen van je huiswerk. Er is een speciaal laag tarief voor leerlin-
gen met een U-pas. 
Meer informatie vind je op www.hetleerstation.nl. Vragen? Mail naar margot@
hetleerstation.nl of bel 06 29187036.

We zien je graag voor een gratis proefles in Sterrenzicht!

De Stichting Strafrechtswinkel Utrecht
Elke woensdagavond van 18.30 tot 20.30

Een groep enthousiaste rechtenstudenten staan wekelijks klaar voor mensen 
met een juridisch probleem of een juridische vraag. Dit is op geheel vrijwillige 
basis, en alle rechtshulp die wordt gegeven, is dan ook gratis. 
Als bezoeker van het spreekuur gaat u samen met twee medewerkers in de 
bijgelegen ruimte zitten. U kunt daar geheel vertrouwelijk uw verhaal kwijt en 
onze medewerkers bepalen dan of zij ze zaak kunnen aannemen. 
Wij actief opstrafrecht en het bestuursrecht. Denk hierbij aan strafrechtelijke 
overtredingen, bestuurlijke boetes, of verkeersovertredingen. 

Ons spreekuur is iedere woensdag tussen 18:30 en 20:30 in Sterrenzicht.

U bent van harte welkom!

Administratie-ochtend Buurtteam
Elke donderdagochtend 9.30-11.30

Op de administratie-ochtend kunt u zelfstandig werken aan:
- Ordenen van de administratie - Digi-D aanmaken of activeren
- Aanvragen toeslagen en regelingen - CV maken   
- Motivatiebrief maken
- Invullen van formulieren

Het is de bedoeling dat u zelfstandig aan de slag gaat of u wilt leren om zelf-
standig aan de slag te kunnen. Als u ergens tegenaan loopt is er ondersteuning 
aanwezig vanuit het Buurtteam. Wilt u gebruik maken van de administra-
tie-ochtend? Neem dan contact op met Buurtteam Oost via het telefoonnum-
mer: 030-7400509 of kom langs in Sterrenzicht.
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Vaste activiteiten

Argentijnse Tango voor 18-80 jaar
Aanmelden voor GRATIS proeflessen eind januari en begin februari 2019

Anna Rosa opent haar deuren voor GRATIS proeflessen Argentijnse Tango in 
Buurtcentrum Sterrenzicht. Het is een kennismaking met tango op een laag-
drempelige manier. Tango is een improvisatie dans voor twee, zowel spannend 
als speels. Een gezonde, leuke en sociale hobby voor volwassenen van 18–80 
jaar. Je kunt samen of alleen komen naar de proeflessen voor beginners. Er 
is geen danservaring nodig om mee te doen en ook geen speciale kleding of 
schoeisel. Vanaf 10 februari starten er weer nieuwe cursussen voor beginners 
in Sterrenzicht. Het hele overzicht van cursussen en proeflessen vind je op 
onze website: www.annarosa.nl. Bij inschrijving voor een cursus is voor U-PAS 
houders en jongeren tot en met 25 jaar korting mogelijk.
Aanmelden voor een proefles via mail: tango@annarosa.nl 
of bel: 030 – 231 21 51 (Annelies).

Bewegingsles voor dames 55+
Elke donderdag 11.00-12.00 vanaf 7 februari 
Aanmelden nieuwe lessenreeks of GRATIS proefles

In februari start weer een nieuwe serie bewegingslessen in Sterrenzicht voor 
55+ dames. Ons motto: Bewegen is gezond en samen oefenen is gezellig. Iedere
donderdagochtend van 11:00 – 12:00 uur. Een gezellige groep dames heet je van 
harte welkom. Op donderdag 7 februari is er een GRATIS proefles voor nieuwe 
deelnemers. Later instromen is eventueel ook mogelijk. De bewegingsles wordt 
gegeven door oefentherapeut Cesar en dansdocente Annelies Gietelink. Zij 
begeleidt liggende en staande oefeningen op muziek voor het onderhouden en 
verbeteren van spierkracht en lenigheid.
Aanmelden voor een proefles en/of meer informatie via 
mail: aegietelink@outlook.com of bel: 030 – 231 21 51 (Annelies). Bij inschrij-
ving voor de lessenreeks is U-PAS korting mogelijk.

Creatieve middag voor ouder & kind
Vanaf 13 februari iedere woensdag 13.30-15.30

In deze tijd van computers en techniek ligt de nadruk steeds meer op weten-
schap en cijfers. Wij willen graag jong en oud verbinden door hen samen mooie 
dingen te laten maken. Dat kan op papier met teken- en schildermateriaal maar 
kan ook met textiel. In de ruimte is teken- en schildermateriaal aanwezig en 2 
naaimachines. Textiel en naaigerei mag je zelf meenemen. 
Kom samen net je (klein of oppas) kind een workshop doen. 

De kosten zijn 10 euro per persoon. 
Volwassen met een Upas krijgen 20% korting, kinderen 50% 

Voor meer informatie mail of bel met Marie-Jose Meulenbelt-Verdam 
info@karakterkunstenco.com of 06-24241517

Wij heten u van harte welkom!!!
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Popkoor Koffer
Elke maandagavond 19.30 tot 21.30 om 17.30

Onder leiding van dirigent Marleen Spierings (1989) zingt Popkoor Koffer 
covers van popsongs door de jaren heen: van Queen tot Adele en van Aretha 
Franklin tot The Backstreet Boys. Het koor zingt minimaal vierstemmig, zowel 
a capella als met muzikale begeleiding. 
Koffer is in 2015 opgericht door drie vriendinnen die dachten: een popkoor 
voor twintigers en dertigers moet toch te realiseren zijn? Inderdaad! 
Het koor bestaat nu uit zo’n twintig leden met een gemiddelde leeftijd van 
rond de dertig jaar. Jaarlijks treden ze verschillende keren op. Soms een eigen 
concert, soms een kleiner optreden op een festival bijvoorbeeld. 

Meer info? Ga naar www.popkoorkoffer.nl

Bloemschikken in het voorjaar met De Wilg 55+
Maandag 15 april 14.00-16.00
Zaal open vanaf 13.45

Lekker gezellig met elkaar mooie bloemstukjes maken. Met allerlei materiaal 
maakt iedereen een mooi voorjaarsstuk onder de creatieve begeleiding van 
Marjon van Alfen van De Wilg. Er is koffie en thee met wat lekkers. Voor men-
sen uit de wijk vanaf 55 jaar en ouder (max. 28 inschrijvingen mogelijk).

Voor meer informatie en vragen kan je contact opnemen met Marjon van Alfen, 
06-40873635 of via m.vanalfen@dewilg.nl
of loop even binnen bij Sterrenzicht en stel je vragen aan iemand van DOCK. 

Kosten: € 3,50 per persoon.

Accademia Avanzi: Italiaans
Elke maandagavond en woensdag- en donderdagochtend verschillende cursussen

Accademia Avanzi is dé Italiaanse school in Utrecht, waar u niet alleen de taal 
leert. Italiaanse theater, film, muziek en literatuur spelen bij de Accademia 
een grote rol.  Als u zich de taal eigen wilt maken, is een kennismaking met de 
Italiaanse cultuur heel stimulerend. Professionaliteit en authenticiteit, dat mag 
u van ons verwachten. Onze jarenlange ervaring staat garant voor betrouw-
baarheid en duidelijkheid. Claudia zegt:”Vergeet je oude school, vergeet je oude 
leraar...Italiaans van Luca is: levendig, informatief, grappig, ontspannen en leuk! 
Luca loodst jou en de andere Italiëliefhebbers langs de grammatica, cultuur, 
muziek, politiek en Italiaanse gerechten. En voordat je het weet, praat je mee...
in het Italiaans!” vLasciati ispirare!
Voor vragen en meer informatie via Luca Avanzi, italiaansinutrecht@gmail.com, 
06-28798566

Koor Windkracht 8
Elke 3 weken op zondagochtend van 10.15 tot 12.30

Koor Windkracht 8 bestaat sinds 1998. Het koor is opgericht voor iedereen die 
wil zingen, ook als je zelf denkt dat je dat niet kan. Bij ons koor staat plezier op 
de eerste plaats, maar onder de bezielende leiding van onze nieuwe dirigente 
zijn westeeds ambitieuzer bezig. We zingen muziek in alle stijlen en talen. We 
zingen licht klassiek, pop, volksmuziek, eigenlijk alles wat ons ontroert en blij 
maakt. Met onze ongeveer 25 leden oefenen we om de drie weken op zondag-
ochtend in Buurthuis Sterrenzicht. In de repetities werken toe naar de optre-
dens, bijvoorbeeld op het Korenfestival. 

Wil je een keer vrijblijvend komen meezingen? Mail via bestuur@koorwind-
kracht8.nl of bel Joris van Baars 06-21524652. www.koorwindkracht8.nl
Contributie betalen per half jaar en komt ongeveer op €8,- per repetitie.
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Vaste activiteiten

Mandala’s maken
Vanaf 13 februari op woensdag 11.00-13.00
 
Een mandala is een tekening of schilderij binnen een cirkel. Gevuld met lijnen 
en kleur, kortom jou energie. Of je nu wel of niet goed bent in tekenen, het is 
gewoon heerlijk om te ontspann en weg te zwijmelen in vormen en kleuren. 

Kom eens langs voor een proefles. 

Kosten zijn 10 euro per uur incl. Materiaal. 
Met U-pas korting 8 euro
Daarna kan je een knipkaart kopen voor 5 of 10 uur. 

Voor meer informatie mail of bel met Marie-Jose Meulenbelt-Verdam 
info@karakterkunstenco.com of 06-24241517

GameBike | Stichting JoU  
Vanaf begin maart staan we elke dinsdagmiddag van 15:30-17:00 uur op 
Lodewijk Napoleonplantsoen (kooi). Leeftijd 10 tot 14 jaar

De Gamebike staat vanaf maart elke dinsdagmiddag op Lodewijk Napoleon-
plantsoen. Je kunt er terecht voor sport en spel activiteiten. Het is een leuke 
manier om actief bezig te zijn. Je leert nieuwe spellen en vrienden kennen. Kom 
jij ook???

Voor aanmeldingen en vragen kun je bellen met :

Bilal Sakim 06-54681352 of neem een kijkje op 
twitter of Instagram: #jou-jongerenwerkoost

Meidenwerk | Stichting JoU
Elke woensdagmiddag van 14.00-17.00

Elke zondagmiddag is Sterrenzicht open voor verschillende meidenactiviteiten. 
Heb je zin om samen met andere meiden leuke en leerzame activiteiten te doen 
zoals; koken, knutselen, spelletjes, beautymiddagen en en nog veel meer? Dan 
ben je welkom bij JoU in Sterrenzicht. Ook bieden we sportactiviteiten aan 
voor meiden zoals; kickboxen. De activiteiten zijn voor meiden tussen 10 en 23 
jaar. 

Voor aanmeldingen of vragen kun je bellen met : 
Sarah El Fakih 06-24992912 of neem een kijkje op Twitter of Instagram: #jou-
jongerenwerkoost 

Wij heten u van harte welkom!!!
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Zelfverdediging | Stichting JoU
Elke woensdag van 17:45-19:00 uur en elke vrijdag van 18:45-20:00 uur.
Vanaf 13 jaar!!

Word je gepest of ben je een Pester of heb je soms last van woede aanvallen en 
weet je niet hoe je ermee om moet gaan? Dan ben je elke woensdag en vrijdag 
welkom in Buurthuis Sterrenzicht! Je gaat dan aan de slag met bijvoorbeeld de 
volgende onderwerpen:
Weerbaarheid
Discipline
Zelfvertrouwen
Meer verantwoordelijkheid

Voor aanmeldingen en vragen kun je bellen met : Yves Lepelblad 06-25047771 
of neem een kijkje op twitter of Instagram: #jou-jongerenwerkoost 

Open inloop voor tieners | Stichting JoU
Elke zondagmiddag van 14.00-16.00

Elke zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur is Sterrenzicht open voor verschil-
lende activiteiten. Heb je zin om samen met andere leeftijdsgenoten leuke en 
leerzame activiteiten te doen zoals; koken, knutselen, spelletjes, gamen en nog 
veel meer? Dan ben je welkom bij JoU in Sterrenzicht.

Voor aanmeldingen en vragen kun je bellen met :

Bilal Sakim 06-54681352 of neem een kijkje op 
twitter of Instagram: #jou-jongerenwerkoost

Kussens maken
Vanaf 13 februari op woensdag van 16.00 tot 18.00  

Ben je ook dol op zachte materialen? Heb je ook nog bergen stofjes in huis? 
Wij houden ervan om oude materialen om te toveren in nieuw. 
In deze cursus ga je je creativiteit ontwikkelen, leer je werken met de naaima-
chine en maak je je eigen knuffel of yoga kussen. 
Kom eens langs voor een proefles. 

Kosten zijn 10 euro per uur, stof en naaimateriaal zijn niet inbegrepen.
Met U-pas korting 8 euro per uur
Daarna kan je een knipkaart kopen voor 5 of 10 uur. 

Voor meer informatie mail of bel met Marie-Jose Meulenbelt-Verdam 
info@karakterkunstenco.com of 06-24241517

Koken met Altrecht ‘De Kei’
Elke maandag vanaf 17.00

Elke week een nieuw gerecht, met soms verrassende nieuwe ingrediënten! Sa-
men leer je heerlijke maaltijden koken! We doen dit in buurthuis Sterrenzicht. 
Het is een besloten groep, georganiseerd door Altrecht de Kei. 
Heeft u vragen? Neem contact op met de sociaal beheerder van Sterrenzicht: 
Heleen van der Linden via 06-23458671 of 
heleenvanderlinden@vooruitutrecht.nl. 
Bereikbaar van maandag t/m donderdag.
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Vaste activiteiten

Stoel-Yoga | Iwi Creatieve Ruimte
Vanaf 13 februari op woensdag 9.30-10.30
 
Stoel-Yoga is een laagdrempelig manier om in contact me je lichaam te komen. 
Lichte oefeningen voor het hele lichaam en allemaal op een stoel. 

Kom eens langs voor een proefles. 

Kosten zijn 10 euro per uur incl. Materiaal. 
Met U-pas korting 8 euro
Daarna kan je een knipkaart kopen voor 5 of 10 uur. 

Voor meer informatie en aanmelden mail of bel met 
Marie-Jose Meulenbelt-Verdam, info@karakterkunstenco.com of 06-24241517

Spelletjesochtend | Iwi Creatieve Ruimte
Elke vrijdagochtend 10.30-12.30

Leer samen (nieuwe) bordspellen te spelen. Dat kan met Cheryl en Tamara die 
zelf heel erg van spelletjes houden of kom met vrienden langs om bekende spel-
len te spelen. Elke week is er de mogelijkheid om een nieuw spel te leren spelen 
met andere buurtgenoten. Er zullen een aantal spellen aanwezig zijn, maar als je  
een specifiek spel wilt spelen kan je daar altijd naar vragen. 

Samen spelletjes spelen, kom je ook meespelen?
Kosten: €2,- inclusief koffie, thee en een koekje d’r bij 

Voor meer informatie en aanmelden neem contact met ons op. 
0649299670 (whatsapp) of info@iwi.center en kijk op 
www.iwi.center/buurtcentrum-sterrenzicht

KIDS CLUB | Iwi Creatieve Ruimte
Elke vrijdagmiddag 16.00-17.00 
Voor kinderen vanaf 6 jaar

Vind je het leuk om eens een keer gezellig iets te knutselen? Wil je lekker crea-
tief bezig zijn door te schilderen, tekenen of bouwen? 
Dat kan! 

Kom langs bij de KIDS CLUB in Buurtcentrum Sterrenzicht
Voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Kosten zijn €2.50 per persoon per activiteit, gebruik van de U-pas kan ook.

Voor meer informatie en aanmelden neem contact met ons op. 
0649299670 (whatsapp) of info@iwi.center en kijk op 
www.iwi.center/buurtcentrum-sterrenzicht

Wij heten u van harte welkom!!!
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Open dagen Creatieve Ruimte | Iwi Creatieve Ruimte
Op vrijdag 1 februari - 1 maart - 5 april -10 mei en 7 juni 10.30 - 17.30 

Elke maand hebben we een open dag waarop je materiaal kan bekijken, een 
proefles kan volgen en meer informatie over de Iwi creatieve ruimte krijgen. 
Heb je een specifieke activiteit die je in onze ruimte wil beginnen? Of ken je 
buurtbewoners die een behoefte hebben aan een gezamenlijke activiteit? 
De open dagen zijn een manier om laagdrempelig eens aan een activiteit mee te 
doen.  

Kom langs en kennismaken! Je bent altijd welkom! 

Voor vragen of meer informatie bel of mail ons.  
0649299670 (whatsapp) of info@iwi.center en kijk op 
www.iwi.center/buurtcentrum-sterrenzicht 

Himawari
Wisselende momenten

Verschillende activiteiten om Japanse taal en cultuur te leren aan kinderen. We 
geven regelmatig taalles. Soms zijn er seizoensgebonden evenementen. 
Voor kinderen die (deels) een Japanse achtergrond hebben, in de leeftijd van ca. 
2-8 jaar oud.

Voor aanmeldingen en vragen kun je contact opnemen via:
e-mail: info@himawari-utrecht.nl of via de website: www.himawari-utrecht.nl. 

KlikStart beginnerscursus (digitale ondersteuning 55+)
7 cursusdagen op donderdagen: 7, 14, 21 en 28 maart + 4, 11 en 18 april 13.30-15.00  

KlikStart is de ideale cursus voor senioren die hun leven (nog) leuker willen 
maken met digitaal! De cursus staat volledig in het teken van samen plezier be-
leven aan digitaal. Spelenderwijs ontdekt u de mogelijkheden van computers en 
tablets. In uw eigen tempo leert u de vaardigheden waar u écht wat aan heeft. 
Onze enthousiaste studenten staan te popelen om u verder te helpen.

Kosten voor de totale cursus: €20,- (€1,- korting) of €3,- per week

Voor aanmeldingen of meer informatie: 
Stefan Werrelmann van KlikStart, 06-83403124 of loop even binnen bij 
Sterrenzicht en stel je vragen aan iemand van DOCK. 
Hulp nodig na de cursus? Kom dan ook naar de Computerinloop op donderdag.  

Computerinloop verzorgt door Bibliotheek Utrecht
Vanaf 7 maart iedere donderdag tussen 11.00-13.00

De Bibliotheek Utrecht verzorgt vanaf donderdag 7 maart een 
computerinloop in buurtcentrum Sterrenzicht. Elke donderdag 
kunt u terecht met vragen over uw computer, tablet of iPad. 

De inloop is voor iedereen, beginners en gevorderden.

De medewerkers zijn tevens op de hoogte van het cursusaanbod van KlikStart. 
Daarover kunt u ook uw digitale vragen stellen, als u er even niet uitkomt. 

Meer informatie: Sylvia Volkert, s.volkert@bibliotheekutrecht.nl of loop even 
binnen bij Sterrenzicht en stel je vragen aan iemand van DOCK.
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In samenwerking met  

 

 

 

 

Bloemschikken voorjaar 
Maandag 15 april 

Kom je ook? 
Met allerlei materiaal maakt iedereen een mooi voorjaarsstuk onder de creatieve begeleiding van  
Marjon van Alfen van De Wilg. Er is koffie en thee met wat lekkers.   
 
Voor wie: Voor mensen uit de wijk vanaf 55 jaar en ouder. (max. 28 inschrijvingen mogelijk) 
Waar:  Grote zaal, buurthuis Sterrenzicht, Keerkringplein 40 Utrecht. 
Tijd:   14.00-16.00 uur. Zaal open vanaf 13.45 uur 
Kosten: € 3,50 per persoon. 
 
Laat even weten of je komt vóór 5 april 
Aanmelden kan bij Sterrenzicht of via Marjon van Alfen, tel 06-40873635 of via m.vanalfen@dewilg.nl 
Vermeld daarbij je naam en telefoonnummer  
 
 

     

 
Wil je komen helpen om 
deze middag tot een succes 
te maken dan horen we het 
ook graag. 
 
 
 

  
 

 

  
 

 

     

15 april 2018 
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15 april 2018 

Heeft u een 
idee, initiatief 
of activiteit?

Geef het aan ons 
door!

sterrenzicht@dock.nl



Nieuwe editie verschijnt september 2019!
Bedankt voor het lezen we zien u graag snel!


