
Festival ‘Actief en gezond ouder worden in Utrecht’ 
 

Hebt u zin in een leuke middag vol tips en activiteiten over goed ouder worden? 

Kom dan op 27 maart naar het festival ‘Actief en gezond ouder worden in Utrecht’!  

 

 

 Maandag 27 maart 2017, 14.00- 17.00 uur 

 Het Vorstelijk Complex (Prinses Beatrixlaan 2 in Zuilen) 

 Aanmelden via www.utrecht.nl/festivalgezondoud  

 Of telefonisch bij U Centraal: 030 - 2361770  

 Toegang gratis 

 

 

 

   

  

   

 

  

http://www.utrecht.nl/festivalgezondoud


Goed en gezond ouder worden 

Een fijn leven en gezond ouder worden, dat is wat iedereen graag wil. Actief zijn, gezond 

eten, bewegen en fijne sociale contacten helpen daar allemaal bij. In Utrecht is er heel veel 

te doen op dit gebied. Wilt u weten wat? Kom dan naar het festival ‘Actief en gezond ouder 

worden in Utrecht’ op maandag 27 maart!  

 

Wat is het festival? 

Een gezellige middag die helemaal gaat over actief zijn en gezondheid. Er is van alles te 

doen en te beleven. Lezingen, workshops, demonstraties en marktkramen. Bewegen, dans, 

theater, sport en meer. U kunt meedoen met Olga Commandeur, bekend van Nederland in 

beweging. De FC Utrecht OldStars demonstreren het walking football. Oud-topschaatser en 

meervoudig wereldkampioen Carl Verheijen geeft u tips voor gezond ouder worden. U kunt 

een workshop volgen over omgaan met de iPad of tablet. Of kennismaken met Zora de 

zorgrobot.  Dit alles natuurlijk met een lekker drankje en een gezond hapje erbij. 

Bekijk hieronder het voorlopige programma en meldt u alvast aan! 

 

Programma 

Van 14.00 – 15.15 uur:  

Welkom door wethouder Victor Everhardt, theater door Hangplek voor Ouderen en een 

lezing van oud-topschaatser en meervoudig wereldkampioen Carl Verheijen over gezond 

oud worden. 

 

Van 15.15 – 17.00 uur: 

Inspiratiemarkt, met onder andere:  

 

 Workshops gezond koken  

 Lezingen over gezonde voeding 

 Demonstraties over de zorg van de toekomst 

 Test uw eigen gezondheid 

 Utrecht in beweging! Met Olga Commandeur, plus ‘meet and greet’ 

 Clinics Nordic walking 

 Demowedstrijden van de FC Utrecht OldStars, mét mogelijkheid om mee te doen 

 Meezingen met het Grijze Koppen Orkest 

 Workshops over leren omgaan met je iPad of tablet 

 Samen in de stad 

 Leuke luitjes: nieuwe mensen ontmoeten om leuke dingen mee te doen 

 Actief zijn en ontmoeten  

 Kegelen 

 Bridge  

 En natuurlijk muziek, hapjes en drankjes. 

 



Voor wie 

Voor alle Utrechtse inwoners die zin hebben in een leuke actieve en leerzame middag. 

 

Door wie 

De gemeente Utrecht, Zilveren Kruis, de COSBO, de Adviescommissie Ouderenbeleid, Samen 

in de Stad, U Centraal, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), Buurtteam Sociaal, 

AxionContinu, Buurtzorg, Careyn, Leven en Zorg en de huisartsen Utrecht Stad. 

 

Aanmelden   

Binnenkort vindt u op www.utrecht.nl/festivalgezondoud het volledige programma, maar u 

kunt zich nu alvast aanmelden. Dan bent u verzekerd van een plek. Aanmelden kan via het 

aanmeldformulier op de website of telefonisch bij U Centraal, via telefoonnummer 030-

2361770. Wij begroeten u graag! 

 

Vervoer 

Bent u slecht ter been en kunt u niet met eigen vervoer, OV of regiotaxi reizen? Dan kunt u 

tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de volgende vervoersmogelijkheden. Via 

het aangegeven telefoonnummer kunt u afspraken maken over brengen en halen. 

 

Overvecht 

Buurtmobiel, 06-39721486. 

 

Zuidwest 

Vecht en IJssel, 030-2856213, op maandag dinsdag en vrijdag. 

 

Overige wijken 

DomstadPlusbus, 030-2361793, iedere werkdag tussen 12.00 en 14.00. 

 

Vragen? 

Heeft u een vraag over het festival? Neem dan contact op met de gemeente Utrecht via 

secretariaatmeedoennaarvermogen@utrecht.nl  

 

http://www.utrecht.nl/festivalgezondoud
mailto:secretariaatmeedoennaarvermogen@utrecht.nl

