
Je bent nooit 
te oud 
om te beginnen

in de wijk
Ouderen in de wijk

Ouderen 

De groetjes van …............................................................................................   

en we hopen u snel hier te mogen begroeten. 

In 2016 is de OBA gestart met Ouderen in de Wijk 

in de OBA-vestigingen Banne, Spaarndammerbuurt, 

Molenwijk en Buitenveldert. Andere OBA-vestigingen 

volgen de komende jaren. Het project Ouderen in de 

Wijk is er ook in Utrecht, Rotterdam en Den Haag en 

wordt uitgevoerd met subsidie uit het Europees Fonds 

(EFMB). 

OBA Banne

tel. 020 - 631 41 32

OBA Spaarndammerbuurt 

tel. 020 - 682 70 26

OBA Molenwijk 

tel. 020 - 631 42 12

OBA Buitenveldert

tel. 020 - 642 21 00



Het project Ouderen in de Wijk organiseert deze activiteiten

binnen en buiten de bibliotheek. Onze gastvrouwen en 

-heren vertellen u graag meer over deelname. Heeft u zelf 

ideeën of wensen? Dan horen wij dat ook graag van u. 

Bij deelname aan het project ontvangt u een gratis OBA-pas 
zodat u kosteloos gebruik kunt maken van de OBA-faciliteiten 

en Bijdehandje. Dit is een boekje waar u o.a. kunt sparen 

voor leuke prijzen. Meedoen is altijd vrijblijvend.  

Wilt u meer informatie, loop dan bij ons binnen en vraag 

naar onze gastvrouwen en -heren of mail naar 

ouderenindewijk@oba.nl. 

Ouderen in de Wijk: 
écht iets voor u!

Zou u graag nieuwe mensen leren kennen? Wilt u graag 

meedoen aan leuke activiteiten? Of wilt u graag iets nieuws 

leren? Dan bent u in de bibliotheek (OBA) in uw wijk aan het 

juiste adres!

Bij ons kunt u binnenlopen voor lezingen, digitale vaardig-

heden, tekenen en schilderen, voorlichtingsbijeenkomsten 

over bijvoorbeeld gezondheid en nog veel meer. 

Maar ook is er gelegenheid om met buurtgenoten koffie te 

drinken. Alle activiteiten zijn laagdrempelig en u kunt altijd 

op uw eigen niveau meedoen. Kijken mag natuurlijk ook!

U ontvangt 

een gratis OBA-pas!


