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Voorwoord
Met zoveel mooie ontmoetingen en evenementen op de agenda had 2020 een 
topjaar moeten zijn voor Oog voor Utrecht. Maar toen was daar Covid-19… 

Hoe zorg je ervoor dat we elkaar niet uit het oog verliezen in een maatschappij 
waarin 1.5 meter afstand en minimaal bezoek ineens de norm zijn? En dan blijkt 
dat er – met veel improvisatie – nog heel veel mogelijk is. Ook als de ontmoetings-
plekken noodgedwongen dicht moeten. Met dank aan alle samenwerkingspartners, 
donateurs en – natuurlijk – al onze vrijwilligers. In no-time hadden we 90 belmaatjes 
die wekelijks met onze ouderen belden. We deelden in totaal 2000 tasjes uit voor 
telkens wel 200 ouderen. We hielden ouderen fit met 1.5 meter gymnastiek en 
dronken op afstand een kopje koffie met elkaar. 

Zo slaagden we er in 2020 toch in dat te doen waarvoor we iedere 
dag opstaan: mensen verbinden. 

Op wat voor manier dan ook. Het was een jaar waarin we door keihard samen-
werken er toch een prachtjaar vol lichtpuntjes van hebben weten te maken. 

Namens het bestuur. 

Noortje Rozema, Coördinator Oog voor Utrecht
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Terugblik 2020
Omdat door Corona veel familie van onze deelnemers niet op bezoek 
konden of durfden bij hun ouders, broers of zussen, steeg de vraag naar 
gezelschap sterk. En, vanuit de door de jaren heen opgebouwde ver-
trouwensband, nam ook de vraag naar (complexere) hulp en advies toe.

Tegelijkertijd waren wij genoodzaakt tijdelijk onze 
locaties te sluiten en moesten we veel activiteiten
 aanpassen of uitstellen. Toch wisten we te verbin-
den. In telefoongesprekken, 1-op-1-lunches, 
koffiedates, lichte huishoudelijke klusjes, frisse 
neus-wandelingen, muziek-optredens, balkon-
serenades, noem maar op. Mede mogelijk gemaakt 
door onze 150 vrijwilligers en de vele buurtgenoten 
die stonden te springen om iets voor een ander te 
doen. Een aanbod dat we natuurlijk met beide 
handen aangrepen. 

STAGIAIRS
Ook konden we rekenen op de inzet van tien 
stagiairs, die door Corona het aantal stage-
plekken snel zagen opdrogen. Maar niet bij 
Oog voor Utrecht! Wij blij, zij blij!

cadeautjes via NL CaresToen onze oplettende vrijwilligster Claudia 
Brugman op de Warme Winterwerken-crowd-
funding van NL Cares stuitte, vroeg ze op 
‘onze ‘ouderen misschien ook in aanmerking 
konden komen voor een presentje. En zo 
geschiedde. De 170 door Reinaerde Relatie-
geschenken geschonken cadeautjes kwamen 
via Toprunners terecht bij onze ouderen. Een 
actie waar we warm van werden.
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Een dag uit het leven van een maatje
Het is vrijdagochtend. Ik ben onderweg naar het Juliana-
park. Ik maak grote stevige passen, want ik wil op tijd 
zijn om mijn maatje te ontmoeten. 
Eerder die week belden we met 
elkaar. De stem aan de andere kant 
van de lijn klonk opgewekt. Dit 
veranderde toen ik vroeg hoe het 
nu met haar gaat in deze onzekere 
tijden. Terneergeslagen vertelde 
ze dat ze zo alleen is. Ook omdat 
ze geen familie heeft. Ook al haar 
fijne hobby’s en activiteiten, zoals 
zwemmen en yoga gaan komen-
de tijd niet door. Hoe moet dat nu 
verder? 

Aan het einde van het gesprek 
geeft ze aan dat ze zo graag 
bezoek zou willen. Omdat het 
coronavirus huisbezoek moeilijk maakt, besluiten we 
een frisse neus te halen en de benen te strekken in het 
Julianapark. 

En daar staat ze dan. Een oudere vrouw met een bos 
vol witgrijs haar en een bonte paarse bloemensjaal om 
haar nek. In plaats van handen schudden, glimlachen 
we naar elkaar. Op gepaste afstand wandelen we door 
het park. Persoonlijke verhalen en korte anekdotes gaan 

over en weer. Ze heeft veel meege-
maakt. Teveel om in een ontmoeting 
te vertellen.

Als we bij een open grasveld in het 
park aankomen, stel ik voor samen 
een aantal lichte rek- en strekoefe-
ningen te doen. Ze herkent er een 
aantal. Die doet ze ook altijd tijdens 
haar yogales. Als onze lijven wakker 
zijn, lopen we naar de uitgang van 
het park. Dit was onze eerste ont-
moeting. Een van vele, zo zal later 
blijken. Inmiddels zien we elkaar ook 
thuis. We hebben een echte match.

”We hebben 
een echte 
match”
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Activiteiten 2020
BELMAATJES
Direct bij het ingaan van de eerste lockdown zijn we het belmaatjes-
project gestart. Doel van het project is ouderen in Noord-West Utrecht 
een luisterend oor te bieden en te ondersteunen bij praktische hulp-
vragen, zoals het doen van boodschappen. 

Maar liefst 90 belmaatjes melden zich aan. Behalve een telefoontje op 
zijn tijd, ontpopten veel belmaatjes zich tot betrokken vrijwilligers voor 
de ouderen die door de coronamaatregelen het sociale contact sterk 
zagen afnemen. Oog voor Utrecht ondersteunt de belmaatjes intensief. 
Onder meer met een ‘Hoe ga ik om met Coronamaatregelen’-filmpje, 
gesprekstechnieken en ondersteuning bij het gebruik de Belmaatjes-
app. De belmaatjes zijn nu een officiele activiteit van oog voor Utrecht. 
Wij hebben nu nog steeds 90 actieve (bel)maatjes die wekelijks bellen 
en/of een boodschap doen voor hun maatje. 

MAATJESPROJECT OOGCONTACT
Omdat het kabinet het bezoek aan kwetsbare ouderen vrij gauw na 
de lockdown prioriteit gaf, konden we gelukkig snel ons vertrouwde 
Maatjesproject voort te zetten. Sterker nog, de vraag naar Maatjes 
steeg enorm. Maar oh oh wat was zo’n bezoek vaak ingewikkeld. 
Want wat weegt zwaarder? Veiligheid of welzijn? 
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Door veel overleg lukten het ons voor iedere deelnemer die dit wilde een bezoek te organiseren waar iedereen zich 
prettig bij voelde. Lukte het niet om de deelnemer thuis te bezoeken? Dan zochten we naar een passend alternatief, 
zoals een keertje bellen, wandelen of op afstand buiten een bakkie doen.

Inlopen 
De eerste drie maanden van het jaar waren we gelukkig nog gewoon open en kregen we er een aantal nieuwe deel-
nemers bij. Ons programma was, zoals de deelnemers van ons gewend zijn, heel divers en volledig afgestemd op de 
behoefte vanuit de deelnemers. Net als andere jaren, was ook dit jaar de Bingo op locatie Oog voor Ondiep weer een 
groot succes. Ook de voorlichting van diëtiste Vivian van Dieetplaneet en de WMO- voorlichter Hans Schut konden 
rekenen op veel waardering. Net zoals de Thai Chi lessen van Olga. Van Sonja Stek van Bingo Fm kregen we podium 
om het grote maatschappelijke probleem wat eenzaamheid is onder de aandacht te brengen.

We zijn in totaal 3 maanden noodgedwongen dicht geweest. Het zoeken naar een veilige manier om open te gaan 
met de inachtneming van alle maatregelen was een flinke uitdaging en kosten heel wat hoofdbrekens. Maar met suc-
ces. Toen we in de zomer dan eindelijk weer open mochten was de opluchting groot. Ondanks het extra risico voor 
ouderen was de behoefte om te komen enorm. Tijdens de inlopen gaven we tips over (de omgang) met alle maatre-
gelen en zorgden we voor extra afleiding door thuis mee te doen met de berenjacht, de huisnummer Bingo’s, noem 
maar op.

ONZE DIALOGENTAFEL
‘Laten we het er gewoon eens over hebben’. Onder dit motto organiseerden we voorlichtingsmorgen over de dood 
onder leiding van twee uitvaartverzorgers. Prachtige, indrukwekkende morgen. En dat een gesprek over eenzaam-
heid helpt in het omgaan met eenzaamheid werd weer eens bevestigd tijdens onze Dialogentafel op 7 en 8 oktober 
in de nationale Week tegen Eenzaamheid. Onder leiding van de goed getrainde gespreksleider van Zin in Utrecht 
kwamen prachtige gesprekken over eenzaamheid tot stand.

6



OOGAPPELTJESJAM
Ook dit jaar mocht de Oogappeltjesjam niet ontbreken. We schilden kilo’s peren en wasten honderden appeltjes 
om er vervolgens onze wereldberoemde jam van te maken. En, net als andere jaren, vond onze jam ook dit jaar 
weer gretig aftrek. We verkochten maar liefst 450 potjes, onder meer aan onze trouwe fans van delicatesse winkel 
Familie van Rijk.
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Ook muziek en dans stonden op de agenda. Een belangrijke 
activiteit om even de zinnen te verzetten, zo weten we uit ervaring. 
Voor een coronaproof concert bedachten we de balkonserenade. 
Op deze manier brachten de Oranje man, Herman Tongerloo en Baaf 
hun vocale kunsten ten gehore. Onder meer met een prachtig lied 
voor Zuilen.

En we verzorgden – vanuit ons brede netwerk – meer 
(muziek)optredens:

DATUM:
05-april Hans Leeman zingt in de binnentuin van 

Portaal-complex Boerhaveplein
27 april Tour van onze accordeoniste Zinzi op 

Koningsdag
12 mei De Jeroen en Sofie-muziektour langs 

de seniorencomplexen van Mitros
30 mei Optreden van de tango/ballroom (in 

het van Hees-complex)
13 juni Optreden van de Zonnetjes bij het 

Habillon-complex 
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CREATIEF MET BLOEMEN
Ouderen konden hun creatieve hart ophalen tijdens de workshop 
bloemschikken. Mede mogelijk gemaakt door Domstad Bloemen. 
Superfijn om op deze manier toch even samen te zijn en we 
ontdekten dat dit een goede Coronaproof activiteit is.

NIET UIT HET OOG-ACTIES:
Als u niet naar ons kan komen, komen wij naar u. Om onze deelnemers 
en ouderen van Utrecht in deze historische tijd even de zinnen te 
laten verzetten, organiseerden we verschillende 
activiteiten die we koppelden 
we aan een thema.

Wibra 
Vanwege de verplichte 

winkelsluiting verwende 

Wibra Nederland onze 

ouderen met tassen 

vol lekkers. Een 

prachtig gebaar van 

een Oerhollandse 

ondernemersfamilie.
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Een dag uit het leven van een deelnemer
Zonder mijn maatje was het niet te doen geweest in deze barre tijden. 
Overal waar ik tegen op zag deelde ik met mijn maatje. Eerst belden we 
alleen. Later kwam ze ook op bezoek en deed ze de boodschappen. 
Wat ik het leukste vind aan het contact zijn haar 
verhalen over haar leven. Ze vergroten mijn wereld 
en mijn blik op de wereld en zorgen ervoor dat ik wat 
milder ben geworden. Ook naar mezelf.

“Het contact 
vergroot 
mijn blik op 
de wereld”

SinterklaaslunchVerbinden en verbonden blijven. Ook tijdens Sinter-klaas. De door Boni Supermarkt gesponsorde sinterklaaslunch smaakte voortreffelijk. De prachtige muzikale omlijsting van Leni maakte de middag af.
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ACTIE DATUM ACTIVITEIT
Actie 1 20 maart Stuur een kaartje naar een oudere-actie
Actie 2 16 april Bezorging appeltaarten gemaakt door studenten
Actie 3 19 april Tasje met een door The Colour Kitchen en de Albert Heijn gesponsorde Paas-

brunch, inclusief brief van de burgemeester Van Zanen
Actie 4 5 mei Bezorging Bevrijdingsfestivaltasjes met vlaggetjes, Vergeet-me- nietjes en een 

brief van onze wijkwethouder Klaas Verschuure. Mede mogelijk gemaakt door 
het wijkbureau

Actie 5 17 juni Bezorging van door Primera, bakkerij Boonzaaijer, De Boni, rebus van ZIMIHC 
gevulde Verbindingstasjes

Actie 6 juli-august-september Summerschool gefinancierd door het RCOAK, Oranje fonds, Sluyterman van Loo
Actie 7 1 oktober Nationale Ouderendag, tasjes vol met lekkers en verwennerij van bakkers, kap-

pers en de Wibra, inclusief gedicht en verhaal van Claudia Brugman
Actie 8 17 oktober Groot stadsdiner op Wereld Armoede Dag. Vrijwilligers maakten pannen vol 

soep en deelden die uit
Actie 9 18 december Kerstgeschenk (gemaakt door bewoners van Reinaerde) met kaart, gesponsord 

door NLCARES via crowdfunding
Actie 10 14 tot 24 december Kerstdiner voor twee aan huis. De maatjes aten een kerstdiner met hun deelne-

mer, gesponsord door The Colour Kitchen en Van de Weerd Horecamakelaars
Actie 11 31 december Oliebollenactie gesponsord door Zinzi en Daan
Actie 12 Wekelijks Op iedere donderdag ontvingen 20 verschillende deelnemers een gratis maaltijd 

via Koks koken voor Utrecht in samen werking met de Utrechtse Uitdaging en de 
Rabobank
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KERSTDINER 10-DAAGSE
Een bijna eeuwenoude traditie van Oog voor Utrecht, het kerstdiner 
voor ouderen op de laatste donderdag voor kerst. Door de corona-
maatregelen moesten we het geplande diner op donderdag 24 
december helaas afgelasten. Maar omdat het belang van samen kerst 
vieren – juist in deze pandemie – zo groot is, wisten we toch een manier 
te bedenken om onze ouderen een onvergetelijk kerstdiner aan te 
bieden. Op 14 december ging ons 10-daagse Kerstdiner voor Twee van 
start. In de aloude samenwerking met The Colour Kitchen en 
Van de Weerd Horecamakelaars. 

THUIS BIJ DE OUDERE 
Van 14 tot 24 december bezochten alle (bel)maatjes van stichting 
Oog voor Utrecht hun ouderen met een tas vol heerlijks om samen van 
te genieten. Thuis bij de oudere. Uiteraard met inachtneming van alle 
geldende maatregelen en met extreme voorzichtigheid. Een schot in de 
roos. Het even samen zijn bleek nog veel belangrijker dan de maaltijd.

Voor veel van onze vrijwilligers viel er met het bezoek veel op z’n 
plek, om ze nu echt een kijkje in iemands persoonlijke leefwereld 
kregen. Zeker voor de belmaatjes was het best een grote stap om 
letterlijk bij iemand achter de voordeur te komen. Maar het bleek 
meer dan de moeite waard!
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Onze vrijwilligers
Dankzij de tomeloze inzet van de inmiddels ruim 
150 aangesloten vrijwilligers maken wij het verschil 
voor zo’n 200 ouderen in Noordwest Utrecht. Van 
een wekelijks belletje, samen een kopje koffie drinken 
tot het vieren van kerst tijdens het Kerstdiner-voor-
twee-evenement. Het aantal vrijwilligers kreeg een 
extra impuls dankzij het Belmaatjesproject. In 2020 
sloten 90 nieuwe vrijwilligers zich aan bij Oog voor 
Utrecht. In totaal zetten nu 150 vrijwilligers zich voor 
ons in. Wekelijks hebben 130 (oudere) deelnemers 
een (bel)maatje aan de lijn of over de vloer. Met hun 
onafgebroken inzet in deze onzekere tijd hebben ze 
het nut en de noodzaak van Oog voor Utrecht voor 
eens en altijd bevestigd.

Zonder vrijwilligers geen Oog voor Utrecht. Daarom zetten we onze toppers flink in het zonnetje
tijdens het teamuitje 2020! We hebben heerlijk gegeten en hard gelachen. Volgend jaar hopelijk 
weer met z’n allen aan een tafel! Helaas namen we afscheid van Danielle Balmakers. 
Het vrijwilligerswerk was niet meer te combineren met haar drukke baan.
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Bestuurswissel
In het bestuur van Oog voor Utrecht namen we afscheid van een van onze bestuurders van het 
eerste uur Fenna Braune. En we verwelkomden twee nieuwe bestuursleden: Gonny Stoel en 
Anne Marie Kuitert. We stellen ze graag even voor:   
 
• Gonny Stoel, moeder van twee volwassen dochters, woont al ruim 25 jaar in Zuilen. Ze 
werkt in de zorg. Onder meer met ouderen die lijden aan Alzheimer of dementie. In haar vrije 
tijd bekleed ze graag stoelen die een nieuwe uitstraling nodig hebben. Ze is deelneemster aan 
het Repaircafe en zit in het bestuur van Zuilen en Vecht. Jaarlijks vaart ze als zorgvrijwilliger 
mee met de Zonnebloem en SailWISE. Eén keer per maand kookt ze met andere vrijwilligers 
bij Belles Bistro. Gonny is erg gehecht aan de wijk en weet dat niet iedereen even makkelijk 
met elkaar in contact komt. Ze vindt het daarom belangrijk om mensen die niet zo makkelijk 
contact leggen te betrekken bij de activiteiten in de wijk.
• Anne Marie Kuitert werkt als fysiotherapeut op de Hubert Duyfhuysstraat, waardoor goed 
weet wat er in de wijken Zuilen en Ondiep speelt. Sinds 1 oktober 2020 maakt ze deel uit van 
het bestuur van Oog voor Utrecht. “Ik heb er veel zin in!”

“Vijf jaar geleden heb ik Oog voor Utrecht leren kennen. De informele sfeer en de gezelligheid van de in-
loopochtenden vind ik nog steeds heel bijzonder. Ook het enthousiasme en de ambitie van Noortje werkt 
erg aanstekelijk. In het bestuur van Oog voor Utrecht ben ik vooral achter de schermen bezig geweest. 
Wel heb ik iedereen gelukkig elk jaar bij het Kerstdiner gezien, waardoor ik het gevoel van de inloopoch-
tenden toch mee kreeg. Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen vijf jaar ingezet voor Oog voor 
Utrecht. Nu is het tijd voor wat anders en draag ik het stokje graag over aan Gonny en Anne Marie. 

Dank voor de mooie momenten bij Oog voor Utrecht.” 

Veel liefs! Fenna Braune14



Een dag uit het leven van een belmaatje
Omdat ik mij in deze vreemde tijden graag wilde inzetten 
voor mensen in onze wijk, heb ik mij opgegeven als bel-
maatje. En wat ben ik blij met deze 
stap! Ik begon met het idee dat we 
af en toe even zouden bellen. Dat 
ik een luisterend oor voor haar zou 
kunnen zijn. Maar al snel kwam ik 
tot de ontdekking dat ik veel meer 
voor haar kan betekenen. 

We komen nu regelmatig bij elkaar 
op bezoek en hebben interessante 
gesprekken. Hoewel we op papier 
misschien verschillen, kunnen we 
het in de praktijk heel goed met 
elkaar vinden! 

Ik maakte me in het begin zorgen 
of ik wel genoeg tijd had. Het 
leven is druk genoeg met een gezin en werk. Maar dat is 
allemaal prima te bespreken. Een bezoekje zorgt nu juist 
voor wat rust en een pauze. Ook voor de kinderen. 

Die gaan graag mee en vertellen graag over hun dag. Ze 
heeft al meerdere keren laten vallen dat ze het rumoer 
van de kinderen zo fijn vindt. 

Ik heb ook samen met mijn kinderen kerstcadeautjes uit-
gedeeld aan ouderen in de wijk. Dat 
was heel fijn om samen te doen. Dat 
een klein beetje tijd en aandacht van 
mijn dochters voor veel blijde gezich-
ten kan zorgen. Prachtig. Een zeer 
leerzame ervaring voor ons allemaal. 
Eentje die ik niet had willen missen. 
Ik hoop dat meer mensen deze stap 
zetten, zodat er nog meer bijzondere 
vriendschappen ontstaan. Ik kan het 
echt iedereen aanraden. 

”Mijn kin-
deren gaan 
graag mee”
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Oog voor Utrecht in cijfers
 •  200 ouderen

 •  150 vrijwilligers

 •  10 stagiairs

 • 450 potjes Oogappeltjesjam

 •  100 bijeenkomsten

 •  25 lunches

Wekelijks...

 •  Dronken er 60 maatjes koffie.

 •  Aten er 10 maatjes een gebakkie met ouderen.

 •  Kregen 130 deelnemers een (bel)maatje over de vloer.

  In totaal 200 deelnemers per actie. 

 •  Belden 90 actieve (bel)maatjes met ouderen of 
  deden een boodschap voor hen.

En...

 •  Gingen we 6 nieuwe samenwerkingsverbanden    
  aan (HU, Mitros, Portaal, Thuisgekookt, Utrechtse 
  Uitdaging, Oopoeh). 

 •  We kwamen maar liefst 3000 keer voor in berichten 
  op sociale media.

Kerstbrun
ch

Met dank aan Albert Heijn op 

de Amsterdamssestraatweg, 

organiseerden we op 21 de-

cember een kerstbrunch voor 

de ouderen van Elinkwijk. On-

danks alle beperkingen genoten 

we van elkaar, de kerstmuziek 

en al het lekkers en maakten 

we onvergetelijke nieuwe leuke 

herinneringen met elkaar!
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OliebollenactieVoor het vijfde jaar op rij bak-ten Zinzi en Daan oliebollen voor onze ouderen! Elke jaar weer heel wat meer! Prachtige traditie! De tasje met oliebollen werden rondgebracht door een jonge kinderen die ‘wel zin hadden om zich in te zetten voor een ander’! 
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Fondsen
Het scala aan activiteiten dat wij jaarlijks (mogen) organiseren is 
alleen mogelijk dankzij (financiele) steun. Van de gemeente Utrecht, 
fondsen en samenwerkingspartners. We danken de volgende 
organisaties voor hun (financiele) bijdrage:

• Gemeente Utrecht
• Elise Mathilde stichting 
• Fonds Sluyterman van Loo
• VSB fonds

• RCOAK 
• Oranje fonds
• Vrienden van Oog van Utrecht

Samenwerkingspartners:
• Het Leger des Heils
• De Dame 
• Dock
• Burennetwerk Zuilen
• Vrijwilligerscentrale
• Bibliotheek Zuilen 
• Buurtwerkkamer de
  Verbinding

• De Wilg
• Lister 
• Zorgtrecht
• Buurtteam Zuilen en Ondiep
• NIZU
• Stichting De Tussenvoorziening
• GEZ (Gezondheidscentra 
   Zuilen en Ondiep)
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Over oog voor Utrecht
Zorgen voor een ontmoetingsplek die mensen met 
elkaar verbindt. Letterlijk en figuurlijk. Dat is waar wij 
iedere dag voor opstaan. 

Sociale contacten zijn een belangrijke voorwaarde 
om eenzaamheid en kwetsbaarheid (onder ouderen) 
tegen te gaan. En waar vind je die? In je eigen wijk 
waar je de mensen kent. In Zuilen, Ondiep en 
Elinkwijk. Bij Oog voor Utrecht.

Hoe verbinden we de buurtgenoten?
Oog voor Utrecht organiseert ontmoetingen tussen 
buurtgenoten met verschillende activiteiten en biedt 
hulp op maat. Onder meer met ons maatjesproject.

We willen meer zijn dan een fysieke ontmoetingsplek 
voor ouderen. We willen verbinden in de breedste 
vorm van het woord. Door eraan bij te dragen dat 
vrijwilligers en deelnemers elkaar ook weten te vinden 
als onze locaties dicht zijn. Of door even de zorg 
over te nemen van mantelzorgers van mensen met 
dementie. Of een luisterend oor te bieden, juist aan 
die mantelzorgers. We noemen het wederkerigheid 
met buurtgenoten. 

2021
We hopen in 2021 - waarin we ons 5-jarig (!) lustrum 
vieren - ons almaar groeiende stichting ook te kunnen 
verblijden met een professional erbij. Onder meer om 
de enorme aanwas van vrijwilligers goed te kunnen 
trainen en begeleiden. 

Zoals het er nu uitziet, wordt ook 2021 een 
prachtig jaar vol lichtpuntjes.
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Social media
Oog voor Utrecht is te vinden op:

Contactgegevens: 
Oog voor Utrecht
06-42256732
info@oogvoorutrecht.nl
www.oogvoorutrecht.nl

Dit jaarverslag is mede tot stand 
gekomen met de vrijwillige bijdrage van:

Concept en tekst: prachtig
Ontwerp: Buro Buro Grafisch Ontwerp

mailto:info%40oogvoorutrecht.nl%20?subject=
http://www.oogvoorutrecht.nl
https://www.facebook.com/oogvoorutrecht/
https://www.instagram.com/noortjerozema/
https://twitter.com/oogvoorutrecht?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aoogvoorutrecht&ref_url=https%3A%2F%2Foogvoorutrecht.nl%2F
https://youtube.com/channel/UCPli3iE31ZkvLuCehKrpJ9Q
http://www.oogvoorutrecht.nl
https://nl.linkedin.com/in/oog-voor-utrecht-683b51a0
https://open.spotify.com/playlist/4ByPLtixCYaFTAi5Sz1LMQ?si=G4HX3YWgSdi67tpr4dzw3g
http://www.prachtig.nl
http://www.buroburo.eu

