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Jaarverslag 
Stichting Echt Overvecht 2020-2021

Ondanks corona en alle lockdowns is er in 2020 
en 2021 door Stichting Echt Overvecht en de  
redactie van Dreefnieuws wederom hard gewerkt 
aan de doelstelling om alle positieve verhalen uit 
Overvecht voor het voetlicht te brengen. 

Dat hebben we ook deze jaren gedaan via het 
magazine Dreefnieuws, dat beide jaren vijf maal 
verscheen. In 2020 met een extra Glossy  
vanwege het 60-jarig bestaan van Overvecht en 
in 2021 met een Seniorenspecial, in samenwer-
king met de Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht. 
Daarnaast hebben we in 2020 onze eigen website 
vernieuwd; met een veelbelovend resultaat.
En onze bijhorende socialmediakanalen worden 
ook altijd nog veelvuldig bezocht.

We hebben afscheid genomen van Simon de 
Wilde die (van 2015-2021) een zeer betrokken 
secretaris was en van van Tim Jansma (2019-2021 
actief in het bestuur). Hierbij bedanken we beiden 
voor hun inzet. 

Zonder onze fantastische groep vrijwilligers en de 
financiële bijdrage van onze partners kunnen we 
dit allemaal niet voor elkaar krijgen. In dit jaarver-
slag proberen we wat meer inzicht in onze organi-
satie te geven. 

Met vriendelijke groet,
Puck ‘t Hart (hoofdredacteur Dreefnieuws)
Olivier Beens (website en social media)

Bestuur Echt Overvecht
Bart Engbers (voorzitter)
Ab Kools (penningmeester)
Mohammed Saiah (secretaris)  
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 Wie doet wat?
Dreefnieuws wordt met heel veel plezier gemaakt door een team van  
twintig zeer enthousiaste vrijwillige redactieleden. Op de redactievergade-
ring na het uitbrengen van elk nummer, bepalen we de onderwerpen,  
ontstaan er ideeën en schuiven mensen naar voren die we in het zonnetje 
willen gaan zetten. De taken worden verdeeld. Hoofdredacteur Puck ‘t Hart 
stuurt de twintig redactieleden aan, onderhoudt het contact met de part-
ners en doet de coördinatie, jaarplanning, hoofdredactie, vormgeving en alle 
kleine administratieve dingen. Zelfs in de coronatijd is het gelukt om het 
team enthousiast te houden en vijf keer per jaar een blad uit te brengen. Dat 
is best bijzonder!

Olivier Beens beheert de social media en de website, met soms een onder-
steuning vanuit het team. Het bestuur van de stichting houdt de financiën 
bij en probeert nieuwe partners te betrekken.

Toekomst
In 2022 willen we wederom vijf bladen gaan uitbrengen. Net als de 
afgelopen twee jaar. In 2021 hadden we de Seniorenspecial en in 2020  
hadden we de Glossy.  Of het lukt om in 2023 weer vijf bladen uit te brengen 
hangt nu even af van de financiën. Momenteel is de papierprijs erg hoog (dat 
betekent dat elk nummer 1.000 euro meer kost dan de voorgaande  
jaren). We verwachten wel meer partners te gaan betrekken bij Dreefniews.

Puck ‘t Hart

Partners en adverteerders
Toen Dreefnieuws begon in 2016 waren er 8 betalende partners:
• Volksgezondheid > zijn in 2018 gestopt   
• Bo-Ex > zijn in 2017 gestopt 
• Mitros 
• Portaal
• WijkRaad > nu Wijkplatform  
• Bewonersplatform 
• Wijk&co > nu DOCK
• Veiligheid  

Nieuwe partners die zijn aangehaakt  
• Overvecht Vastgoed (sinds 2016-nu) 
• Stut/ Zimihc > nu CultuurPlatformOvervecht (CPO) (sinds 2016-nu)
• Bibliotheek (sinds 2019-nu)
• Utrecht Natuurlijk (sinds 2019-nu)
• Plan Einstein (2016, 2017, 2018)
• Aardgasvrij (sinds 2018-nu)
• Samen voor Overvecht (eerst De Versnelling) (sinds 2018-nu)
• AM De Buurt (2020)
• Brede School (sinds 2021-nu)
• Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht (sinds 2021-nu)
• Ondernemersfonds Overvecht Zuid (sinds 2022)

Alle adverteerders van 2016-nu 
• Fysiotherapie Carnegiedreef (2016-nu)
• Schoonmaakbedrijf Meerwijk (2016)
• FMT (2016)
• Fort aan de Klop (2016, 2020)
• Axion Continu (2016, 2017, 2018)
• Careyn (2016, 2017)
• Leven en Zorg (2016, 2017) > gingen failliet
• Verhuisbedrijf (2016-nu)
• Stut Theater (2017, 2020)
• Werk en inkomen (2018)
• Voortuin Netwerk (2018-nu)
• Dok030 (glossy 2020)
• NRU (2020)
• Pouwer/Trajectum (glossy 2020)
• Bedrijventerrein Nieuw Overvecht (glossy 2020)
• ROC (glossy 2020)
• Ondernemersfonds (glossy 2020)
• PvdA (glossy 2020)
• BuurtMobiel (2021, 2022)
• Groene Lint (2021)
• Spoor030 (eenmalig 2022)
• Festival Tweetakt (eenmalig 2022)

Bestuur

Puck

Olivier
Digitaal
- Website
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube

Dreefnieuws
- hoofdredactie 
& vormgeving 
& coördinatie 
vrijwilligers/partners

vrijwilligers

Partners

Team van 20 mensen

15 organisaties

Stephanie
Eindredactie 
Dreefnieuws

- Financiën
- Jaarlijkse aanvraag 
Initiatievenfonds
- Beleidsplan maken
- Contacten in de 
wijk onderhouden
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Bestuur stichting

Ab Kools (71 jaar), was eerder directeur van o.a. 
het Grafisch Lyceum Utrecht en 8 jaar voorzitter 
van de wijkraad Noordoost. Nog steeds actief als 
adviseur en interim-manager. Penningmeester 
van stichting Echt Overvecht. Houdt zich in het 
bestuur vooral bezig met sponsors en 
adverteerders van Dreefnieuws. 
Leukste plek in Overvecht: het Gagelpark. 

Bart Engbers (74 jaar) - voormalig directeur  
Vader Rijn College en oud-raadslid PvdA Utrecht 
en ex-jurylid Excellente School. Nu met pensioen. 
Voorzitter van de stichting Echt Overvecht. 
Leukste plek in Overvecht: Vechtzoom.

Mohammed Saiah (27 jaar) - Een wereldverbete-
raar in hart en nieren. Zat vier jaar in de Gemeen-
teraad Utrecht en werkt nu bij De Balie in Amster-
dam. Hij is de politiek ingegaan om de politiek 
laagdrempeliger, begrijpelijker en inclusiever te 
maken voor iedereen. Mohammed is sinds maart 
2022 secretaris van stichting Echt Overvecht.
Favoriete plek: Gagelbos.

Uitvoerend team
Puck ‘t Hart (52 jaar) is hoofdredacteur en  
coördinator van Dreefnieuws. Daarnaast doet ze 
ook de vormgeving en de begeleiding van de 
vrijwilligers. Puck is freelance vormgever en heeft 
een man en twee puberzonen en nog twee 
cadeauzonen in IJsland. Ze wandelt graag in het 
Noorderpark en is ook zeer regelmatig te vinden in 
Coffeemania.

Olivier Beens (46 jaar) is de social media  
manager en webredacteur bij Echt Overvecht. 
Hij houdt Facebook, Twitter, Instagram en YouTube 
up-to-date. Olivier werkt als communicatiemede-
werker bij Stichting WIJ 3.0 en heeft Sociale  
Geografie & Planologie gestudeerd aan de  
Universiteit Utrecht. Hij woont in Overvecht-Noord 
(buurt Vechtzoom-Zuid). Favoriete plek: het  
bosplantsoen rond de Experimentele Flats.
 

Stephanie de Blieck (38 jaar) woonde van 2008 tot 
2021 in Overvecht. Eerst met een studievriendin, 
later met vriend en kinderen. Ze werkt als eind-
redacteur bij Dreefnieuws en is in het dagelijkse 
leven freelancer in de communicatie. Stephanie 
geniet van de groene plekken in en om de wijk. 
Leukste plek in Overvecht: Speelbos Gagelbos. 
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dreefnieuws 2020-1  1

Dreef
nieuws

NR 17 EERSTE NUMMER 2020 Voor en door bewoners

  www.echtovervecht.nl
     Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

IN DIT NUMMER

Heel Overvecht Fietst
Doe ook mee!

Bibliotheek Overvecht 
Hier is altijd wat te doen

Glow in the Park
5e editie weer een succes

dreefnieuws 2020-2  1

nieuws
NR 18 TWEEDE NUMMER 2020 Voor en door bewoners

  www.echtovervecht.nl
     Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

IN DIT NUMMER

BuurtBuik
Tijdens coronacrisis

Van 50 naar 30 km
Prijsvraag

Amazonetuin
Welkom om te helpen

nieuws
EENMALIGE SPECIAL TER ERE VAN 60 JAAR OVERVECHT

    www.echtovervecht.nl
       Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

   

Geschiedenis van Overvecht
Zestig jaar in tien verhalen

Winkelen, eten en drinken
Ontdek de beste baklava

Comedian
Anuar

Geboren en 
getogen in 
Overvecht

Bekende Overvechters 
Wat is hun favoriete plek?

De grote Quiz
Win een rondwandeling!

FOTO OLIVIER BEENS

    www.echtovervecht.nl
       Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!
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dreefnieuws 2020-5  1

Dreef
nieuws

NR 21 VIJFDE NUMMER 2020 Voor en door bewoners

  www.echtovervecht.nl
     Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

IN DIT NUMMER
 
Black Lives Matter
discriminatie in Overvecht

Horeca in coronatijd
#supportyourlocals

Stichting Durf te Dromen
Rolmodellen uit Overvecht

Corona 
Special

Dreefnieuws Nr21#2020.indd   1Dreefnieuws Nr21#2020.indd   1 20-11-2020   13:0820-11-2020   13:08

Dreefnieuws 2020 Nummer 1 februari
• Portretten: Daniel Cross, Leo Stroeven, 

Stefanie Bonte en Lilian Vis  
Dieperink

• Heel Overvecht Fietst en de Vuelta in 
Utrecht

• Samen voor Overvecht: De Beroepen-
tuin

• Aardgasvrij: Huurders Klopvaart kiezen 
voor groen

• Kinder- en Jongerenrechtswinkel 
• Debuurtkrant: nieuws van DeBuurt
• Infographic: Overvecht online
• Dreefstrip: Glow in the Park, IJsclub 

Siberia

Nummer 2 april
• Portretten: Yasmine Albay, kok Ahmed, 

Sylvia Hiert en Peter Brouwer
• Samen voor Overvecht: BuurtBuik
• Prijsvraag: van 50 naar 30 km/h
• Wonen a/d Henriëttedreef en Aan de 

slag met aardgasvrij
• Welkom in de Amazonetuin 
• Supersupporters helpen ondernemers
• Wijkambassadeurs: een positieve kant 

van Overvecht
• Utrecht Veilig: Vulcanusdreef gezelliger 

én veiliger
• Gedicht: Het huis met de oranje zonne-

schermen
• Dreefstrip: Thuis met corona!

Nummer 3 juni
• Portretten: Nina Mathijsen, Sjoerd Me-

vissen, Anne Rutten & Katelijn Spanjers, 
Erna Treurniet

• Samen voor Overvecht: Resultaten van 
de Wijkaanpak

• Mondkapjes van i-did en Corona in de 
woonzorgcentra

• Wonen in Overvecht: Positief wonen 
aan de Vulcanusdreef

• Paraná Poëzie van en voor bewoners
• Wijkambassadeurs: Marianne de Winter
• Utrecht Veilig: nieuwe wijkagenten
• Aardgasvrij: Duurzaamheidsknaller in 

Overvecht
• Sjanghaipark: Een eigenzinnig park aan 

de rand van Overvecht
• Dreefstrip: Voetballen tijdens corona

Nummer 4 september
• Dreefnieuws Special ter ere van 60 jaar 

Overvecht, een initiatief van Simon de 
Wilde en Marlies Dinjens i.s.m. Puck ’t 
Hart 

• We laten zien hoe leuk en kleurrijk onze 
wijk is

• Portretten en interviews: Anouar, Jamil 
Chami, Redouan el Yaakoubi, Janne van 
Malenstein, Ina Heijnen, Jamna Ghouda, 
Zakaria El Mansori, Hanae Haddouche, 
Emine Goktekin, Olivier Beens

• Geschiedenis, architectuur, parken en 
groen van Overvecht

• Unieke groene linten lopen door Over-
vecht

• Cultuur en sport in de wijk
• Made in Overvecht: Wat wordt hier 

gemaakt? 
• De Grote Overvecht Quiz
• Kunst als andere kant: kunst in de 

openbare ruimte
• Infographic: de inwoners van Utrecht 

Overvecht

Nummer 5 december
• Special: Corona in Overvecht
• Portretten: Ciska Rensen, DJ Wesley, 

Maartje Roos, Abdelfettah Makine
• Samen voor Overvecht: Stichting Durf te 

Dromen
• Black Lives Matter, discriminatie in 

Overvecht
• Utrecht Veilig: Jaarwisseling
• De Buurtband van Stichting De Wilg en 

Fort van de Verbeelding
• Wijkambassadeurs: Rami Ramou
• DeBuurtkrant: drie gebouwen bijna 

klaar, verhuur gestart
• Overvecht-Noord Aardgasvrij: betaal-

baar voor iedereen
• Dreefstrip: Vrolijk naar school bij HAPPY 

KIDS basisschool
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dreefnieuws OUDEREN  1

Dreef
nieuws

Voor en door bewoners

  www.echtovervecht.nl
     Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

OUDEREN 
SPECIAL

FOTO MARSOUDA AHMEDI DOOR BORIS SCHMIDT

Dreefnieuws 2021 Nummer 1 februari
• Portretten: Jacqueline Besemer, Mark 

Strooker en Bart-Jan Hoeijmakers,  
Arina Don, Nabil Slimani

• Hockeyclub UNO
• Buurtbemiddeling door U-Centraal
• Buurtkamer de Klop
• Wijkambassadeurs: Micha en Danielle 

Slomp
• Tienerwerk op basisscholen
• Aardgasvrij: Kiezen voor duurzaamheid 

op lange termijn
• Samen voor Overvecht: De Werkwinkel
• Utrecht Veilig: Lesprogramma Kapot 

Sterk op de Mattheusschool
• Project De Mix in Overvecht: het  

groenste plein
• Overzicht kerkdiensten in Overvecht in 

december
• Dreefstrip: Vechtsebanen

Nummer 2 april
• Ouderenspecial, speciale uitgave op ver-

zoek van de Alliantie Seniorvriendelijk 
Overvecht

• Portretten: Marsouda Ahmedi, Errol Da-
ved, Annette Dubois van Hoorn en Henk 
Griffioen

• Mensen verbinden met activiteiten en 
gezelligheid

• Bewegen – wonen – vrijwilligerswerk – 
gezond in Overvecht

• Vrijwilligerswerk in Overvecht
• Adressen en telefoonlijst
• Plattegrond met buurthuizen, brieven-

bussen en geldautomaten
• Informatiepunt Bibliotheek Overvecht
• Digitaal vaardig worden met Digiwijs 3.0
• Dreefstrip: Vrouwengroep van Dock

Nummer 3 juni
• Portretten: Cor van Vulpen, Simon de 

Wilde, Sharon Onkenhout, René van 
IJperen

• De Ontdekhal: in ieder kind schuilt een 
technicus

• Nieuw: Buurtwinkel Overhoop
• Jongerenwerkers van JoU
• Wijkambassadeur Susana Casas Valle
• Gratis activiteiten op basisscholen in 

Overvecht
• SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje
• Aardgasvrij: kiezen voor duurzaamheid 

op lange termijn
• Samen voor Overvecht: spelend samen 

de taal leren
• Utrecht Veilig: wijkboa Jan Schuin met 

pensioen
• Infographic: feiten over coronavaccina-

ties
• Dreefstrip: Kidsclub, de leukste kinder-

club van Overvecht

Nummer 4 september
• Portretten: Humayoun Fatah, Fredri-

ke de Winter, Merel Saarloos, Mitchel 
Breed, Hasan el Kaaoichi

• De Expogroep van WIJ 3.0 De Strooij
• Bewoners over plannen De Werkplaats: 

Overvecht in 2040
• Nieuw tuincentrum Steck heet Over-

vechters van harte welkom
• Mantelzorgmarkelaar Ankie Baas: Man-

telzorg de baas
• Overvecht Aardgasvrij: Niet sparen, 

maar besparen
• Samen voor Overvecht: resultaten van 

de wijkaanpak
• Mitros: Sociaal renoveren in Overvecht
• Utrecht Veilig: bedrijventerrein Nieuw 

Overvecht
• Dreefstrip: Musicalschool SET

Nummer 5 november
• Portretten: Abdou Housni, Cybille 

Latour, Marinza Verschuren, Mustafa 
Karaköse

• Overvecht in 2040, dit zijn de plannen
• Utrecht Veilig: Samen voor een rustige 

jaarwisseling
• De Vaart, interview met Suzanne van 

Leendert
• Wijkambassadeurs: een positieve kant 

van Overvecht
• Vakantie in eigen wijk
• Vechtzoompark: kan wel wat kleur ge-

bruiken
• Overvecht-Noord Aardgasvrij: binnen-

kijken bij Dennis
• Dreefstrip: speurtocht door de wijk
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Een nieuwe website
In 2021 hebben we groot onderhoud gepleegd aan de website van onze stichting. 
Op 2 september is een geheel nieuwe website live gegaan op echtovervecht.nl, een 
prachtige mijlpaal. Een projectteam vanuit bestuur en redactie is ongeveer een jaar 
bezig geweest met het ontwikkelen van de website, van het bedenken van een nieuw 
concept tot het overzetten van relevante content (rond de 700 pagina’s!) en de  
livegang. Het technische gedeelte van de klus – het ontwerpen en bouwen van de 
website - is gedaan door Han Hegeman van Haicu Webdesign. 

Er waren verschillende redenen om de website te vernieuwen. De oorspronkelijke web-
site was in de basis tien jaar oud en stamt nog uit de tijd van vóór de oprichting van 
Stichting Echt Overvecht. Er was daarom een sterke behoefte om de vormgeving gron-
dig te updaten. Zo kon de website beter aansluiten bij de vormgeving van ons huidige 
magazine. Voorheen was het bijzonder lastig om nieuwe pagina’s te integreren in de 
bestaande menustructuur, terwijl partners van Dreefnieuws daar wel behoefte aan 
hadden. Een meer technische reden lag in het gebruikte content management systeem 
(CMS) Joomla. De website was daarmee bijzonder lastig bij te houden, de kennis ervan 
lag binnen de stichting bij slechts één webredacteur. De nieuwe website draait op het 
meer eenvoudige Wordpress: een platform dat veel mensen kennen en waarmee veel 
vrijwilligers kunnen werken. Kennis over het beheer is nu makkelijk overdraagbaar, een 
groot voordeel voor de toekomst. 

Voor de nieuwe website hebben we gekozen voor een fris en licht uiterlijk. Uit de  
typische Dreefnieuws-kleuren hebben we een selectie gemaakt om de website herken-
baar en aantrekkelijk te maken. De focus ligt meer dan voorheen op paginabrede foto’s. 
Een groot voordeel is dat de website geoptimaliseerd is voor kleine schermen. 
Voordelen van de nieuwe website op een rij:

• Wordpress is een toegankelijk CMS waar veel mensen ervaring mee hebben;

• De website is goed aanpasbaar qua vormgeving, structuur en menu’s;

• De menustructuur is helder, pagina’s van partners hebben een duidelijke plek.  
Eventueel nieuw toe te voegen partner-pagina’s passen in deze structuur;

• Themapagina’s (Wonen, Leren, Cultuur, Zorg, Sport, Ontspannen, Werk) zijn  
aangepast aan de huidige behoefte. 

• De website is beter vindbaar in zoekmachines, de SEO (zoekmachine-optimalisatie) 
is zeer sterk verbeterd;

• Website is goed te bekijken op alle schermformaten;

• Door het gebruik van berichtcategorieën verschijnt één artikel op meerdere pagina’s, 
wat de webredactie makkelijker maakt;

• Tags onder artikelen geven bezoekers een snel overzicht van artikelen over een  
specifiek onderwerp.
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Websitebezoek
Onze website heeft in 2020 een duidelijke sprong omhoog gemaakt. Het totaal aantal 
gebruikers van echtovervecht.nl steeg van 11.861 gebruikers in 2019 naar 18.281 gebrui-
kers in 2020. In 2021 heeft dit aantal zich gestabiliseerd naar 17.600 gebruikers. Belangrijke 
factor in het bezoekersverkeer is de lancering van de nieuwe website op 2 september 2021. 
Omdat een groot aantal URL’s van artikelen vanaf die datum niet meer werkten, misten we 
sindsdien veel verkeer via verwijzingen. Ook zijn er vanwege het vele werk aan de nieuwe 
website vanaf zomer 2021 weinig nieuwe artikelen meer gepubliceerd tot aan de livegang. 
Dit heeft tot een minder aantal bezoeken geleid. Waar echtovervecht.nl tussen maart en 
juni 2021 nog op 1.800 à 2.000 unieke bezoekers per maand zat, daalde dat om al die  
redenen naar ongeveer 1.000 unieke bezoekers per maand in winter 2021/22. Sindsdien is 
er zoals verwacht weer een stijgende lijn en heeft het websitebezoek zich hersteld naar 
een bezoekersaantal van rond de 1.800 per maand (status april 2022), met begin april zelfs 
een weekrecord met 762 bezoekers. Gezien de verbeteringen aan de website valt te  
verwachten dat we deze bezoekersaantallen minimaal kunnen vasthouden. 

Populairste artikelen in 2021
In 2021 publiceerden we in totaal 93 webpagina’s (voornamelijk nieuwsartikelen) op  
echtovervecht.nl. Pagina’s die het meest zijn aangeklikt zijn – naast de homepage  -  
de pagina’s over wijkmagazine Dreefnieuws en de themapagina’s over werken  
(De Werkwinkel), wonen in Overvecht en de landingspagina van Samen voor Overvecht. 
De meest gelezen nieuwsartikelen in dit jaar (gepubliceerd in 2021 of daarvoor) geven een 
beeld van populaire onderwerpen:

- Nieuwbouw op de NPD-strook
- 50|50 Second Life Store
- Kinderen schrijven gedicht over corona en duurzaamheid
- Stichting Durf te dromen helpt jongeren hun talent te ontdekken
- Rolmodellen organiseren sportevenement voor jongeren in Overvecht
- Moestuinen te huur bij Stadstuin Klopvaart – schrijf je nu in
- Herfstfeest in het Gagelbos zondag 24 oktober
- Nieuwste kunstroute van Utrecht in Overvecht
- De geschiedenis van Utrecht Overvecht in 10 verhalen
- Maak kennis met de wijkambassadeurs van Overvecht
 
Sociale media
Stichting Echt Overvecht is breed aanwezig op sociale media, met een Facebookpagina 
(rond de 4.300 volgers), Twitteraccounts voor Echt Overvecht én Dreefnieuws, YouTube en 
Instagram. Ons belangrijkste kanaal is Facebook. Daarmee hebben we in 2021 ruim 50.000 
mensen weten te bereiken. Dat deden we via 180 berichten. De eer voor de populairste 
post gaat naar ‘Iftar-maaltijden to go in Overvecht’ uit mei 2021, waarvan U in de Wijk 
televisie een item maakte. Met deze post wisten we 11.500 mensen te bereiken. Verder had 
de opening van caféterras Noordertuin in tuincentrum Steck bij ons een opvallend hoog 
bereik van 10.000 mensen. Ook nieuws over coronavaccinaties deed het zo goed. Met ande-
re berichten bereiken we meestal tussen de 800 en 2.000 mensen.
Op YouTube verschijnen vooral video’s die in opdracht van de gemeente Utrecht worden 
gemaakt over de wijkaanpak Samen voor Overvecht. In 2021 zijn dit elf video’s over onder-
werpen als De Zorgzusters, Stichting Durf te Dromen, de Urban Street Games, De Voedsel-
tuin en De Ontdekhal. Stuk voor stuk mooie, korte films die belangrijke initiatieven in onze 
wijk belichten. 
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Dank voor je bijdrage 
aan Echt Overvecht!


