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AGENDA
Activiteiten in de stad
Holland Animation Film Festival Utrecht
22 t/m 26 maart, diverse locaties
Van hilarische cartoons tot kunstfilms. Het is
allemaal te zien op het grootste internationale
animatiefilmfestival van Nederland. Er zijn lange
en korte films, installaties, games en strips, competities, speciale programma’s, presentaties en
talkshows.
www.haff.nl
De streekmarkt.nl
2 april, Domplein
Streekproductenmarkt van Utrecht, Amsterdam en wijde omtrek. Je vindt er kraampjes
met lekkers en leuks uit alle streken. Praat
met de maker en de verkoper. Proef, kijk en
luister. Geniet!
www.destreekmarkt.nl
Switch Festival
7 april, van 17.00 - 00.00, Spoorwegmuseum
Utrecht
Switch Festival is een culturele ontdekkingsreis. Een avond waarop kunst, muziek, technologie, theater, en food samenkomen. Een
inspirerende beleving!
www.switchfestifal.nl

Je wilt je passie graag delen met anderen?
Maak een groepje!
Wat is er leuker dan nieuwe contacten maken en tegelijk bezig zijn
met je hobby/passie? Ben je gek op theater, wandelen, fotograferen,
lezen of misschien iets heel anders en lijkt het je leuk je dit samen
met anderen te doen die deze interesse delen, dan kunnen we bij
Vriendschap in Utrecht je helpen een groepje te vormen.
Wil je graag in zo’n groepje (zie ook de oproep voor de kookclub op
de achterkant) of heb je zelf een leuk idee voor een groepje, meld je
dan via de app of telefoon. Dan gaan wij aan de slag om het te organiseren!
In de volgende nieuwsbrief lees je weer informatie over een
nieuwe Meet & Greet bijeenkomst!

Samen iets gezelligs ondernemen in de bruisende stad Utrecht? Wij zoeken graag uit
met wie je kunt gaan. Bel of app ons!

Op de achterzijde vind je de oproepjes!
Vriendschap in Utrecht | Kromme Nieuwegracht 50 | 3512 HK Utrecht | 06 1078 5423 (ook WhatsApp)
vriendschapinutrecht@u-centraal.nl
|
www.vriendschapinutrecht.nl
|
en volg ons op Facebook!
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IK ZOEK EEN VRIEND

Reageren op een oproepje? Bel of mail ons dan en we brengen jullie met elkaar in contact.

Naam: Julia
Leeftijd: 33 jaar
Man/Vrouw: Vrouw
Ik woon in (wijk): Lunetten
Thuissituatie: Samenwonend
met een man, een kat, twee
konijnen en een schildpad
Werk/vrijwilligerswerk: ik volg
een cursus edelsmeden

Wat vind ik leuk om te doen?
Ik hou van gezelligheid. Bijvoorbeeld met iemand ergens naar
toe fietsen, wandelen in de natuur en ergens wat drinken. Ik
houd ook van winkelen en creatief bezig zijn.

Naam: Jacob
Leeftijd: 52 jaar
Man/Vrouw: man
Ik woon in (wijk): Abstede
Thuissituatie: alleenstaand, ik
heb een parkietje
Werk/vrijwilligerswerk: momenteel werk ik niet

Wat vind ik leuk om te doen?
Ik doe graag gezellige dingen
zoals fietsen, wandelen, zwemmen (baantjes) samen koken of
een drankje doen op het terras.

Mijn Kwaliteiten:
Ik ben creatief, behulpzaam en
betrouwbaar.

Waar ben ik naar op zoek?
Ik zoek een vrouw tussen de 30
en 40 jaar om een vriendschap
mee op te bouwen.

Mijn Kwaliteiten:
Ik ben behulpzaam en betrokken.

Waar ben ik naar op zoek?
Ik zoek vriendschappelijk contact
met een vrouw tussen de 40 en
55 jaar.

Vorige Meet & Greet
Op maandag 13 maart hebben we samen met zeven enthousiaste deelnemers bij hotel Mitland gebowld. Het
was een mooie en knusse locatie. De
avond was erg gezellig en er werden
heel wat strikes gegooid! Na het bowlen zijn er nog een aantal mensen gebleven voor een drankje. Diverse deelnemers gaven na afloop aan dat ze het
erg leuk vonden en dat het voor herhaling vatbaar is.

Deelnemers kookclubje gevraagd
‘’Hallo, ik ben een man van 38 jaar. Ik woon in Ondiep, ben gastvrij en
houd van sporten en leuke dingen doen met vrienden, zoals muziekfestivals bezoeken. En ik kook heel erg graag. Het lijkt me leuk en gezellig om
met een aantal mensen samen te koken en eten. Ik wil daarom graag
een eetclub organiseren van ongeveer drie of vier personen. Spreekt jou
dit aan, dan kun je contact opnemen met Vriendschap in Utrecht.’’
Handig om te weten...
Goed kunnen koken is niet nodig, als je er
maar plezier in hebt.
Leeftijd maakt niet uit.
Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.
Afspraken kunnen afwisselend bij hem
thuis en bij andere deelnemers.
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