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Hallo!  

Ga jij ( samen met je ouders) deze zomer met ons mee op reis in 
Kanaleneiland en Transwijk? Lekker spelen, sporten, eet een ijsje, kom 

muziek maken, win met schaken of laat je voorlezen.. Met dit boekje kan je 
van alles ontdekken en beleven!  

Misschien gaan jullie op vakantie. Maar veel kinderen zijn ook een groot 
deel van de zomer thuis. Gelukkig is er heel veel in de buurt te doen! 

Samen met andere kinderen uit de buurt, met broers en zussen, 
neven en nichtjes of met elkaar als gezin.  

In dit zomerprogrammaboekje vinden jullie een overzicht van activiteiten om te 
doen. Voor kinderen van alle leeftijden; van peuters tot en met groep 8-leerlingen.   

Er is van alles wat: iets maken, doen of ontdekken. Buiten of binnen sporten, 
spelen in de speeltuin, spelletjes doen op straat of binnen of een workshop 
waarbij je iets kan leren. Veel  activiteiten zijn dichtbij huis en bijna alles is 

gratis of korting met Upas.  

Blader alleen of samen met uw kind(eren) door het boekje en kies uit!  

Soms is vooraf aanmelden nodig. Dat kan via de mail of telefonisch. Maar vaak 
kan je zomaar meedoen. Wel geldt: vol is vol, dus kom op tijd.  

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel in dit 
ZOMERVAKANTIE DOEBOEK. Op elke bladzijde staat:   

- de activiteit  
- voor wie dit bedoeld is 

- informatie over de plaats en de tijd  
  en over de manier van aanmelden.  

Alle activiteiten houden rekening met de coronamaatregelen.  

Meedoen kan zo vaak als je wilt, dus: kom ook en doe mee!! Alvast veel plezier!

Op de hoogte blijven of vragen over aanmelden? Meld je aan bij onze 
whatsapp groep, mail naar sportencultuur@zimihc.nl; of bel naar 0613597042 

Noteer hier de activiteiten die je zou willen doen

Breng dit lijstje naar je ouders
 en vraag of ze je willen helpen met opgeven. 

Activiteit                                                              Pagina                                                            Datum                                      Tijd                  

DIT ZOMERVAKANTIE DOEBOEK IS VAN...DIT ZOMERVAKANTIE DOEBOEK IS VAN...

.................................................................................................................................................

AGENDAAGENDA
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Vrijdag 16 t/m zondag 18 juli

Natuur & Avontuur

WAT
De activiteiten op de Buurtcamping zijn 
gevarieerd en bestaan uit sport & spel, 
knutselen, muziek en natuureducatie. 
(in samenwerking met Eilandsteede) 
 
De Buurtcamping Park Transwijk wordt geor-
ganiseerd voor bewoners voor Kanaleneiland, 
Transwijk, Rivierenwijk en de Dichterswijk.
Otmoet je buren op de Buurtcamping en leer 
je wijk beter kennen tijdens een betaalbare 
mini-vakantie in Park Transwijk!  

AANMELDEN
 Voor het kamperen zijn er binnenkort twee 
tarieven beschikbaar: een regulier tarief en een 
kortingstarief voor mensen met een U-pas. 
Kampeerders dienen zich wel van te voren op te 
geven, bezoekers kunnen gewoon langskomen.  

WAAR
Park Transwijk, grasveld tegenover Stadsboerderij 
Eilandsteede. 
 
Hou je niet van kamperen, maar wel van ontmoetingen, 
samen eten en gezelligheid? Kom dan vooral ook even 
een kijkje nemen! Eet een hapje mee of doe mee aan 
een leuke activiteit. Suggesties en vrijwilligers voor 
activiteiten, workshops en het organiseren van de 
Buurtcamping zijn zeer welkom.  

Alle leeftijden

Organisatie 
De Buurtcamping Park Transwijk
www. debuurtcamping.nl/camping/
park-transwijk/
Contactpersoon  Marloes Kollaard
parktranswijk@debuurtcamping.nl
06-14713508 

€ 0,-
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Zaterdag 17 juli

Kunst & Cultuur

WAT
Muziek maken en schilderen zijn twee heel 
verschillende dingen. Maar het is allebei 
kunst en daarom kan het tegelijk! 

Op deze eerste dag van de vakantie gaan 
we een liedje maken van een schilderij en 
schilderen op muziek. Onder leiding van een 
muzikant en kunstschilder ga je leren luister-
en naar een schilderij en kijken naar muziek. 

Natuurlijk neem je je zelfgemaakte kunst mee 
naar huis. 

AANMELDEN
www.muziekvooriederkind.nl/inschrijven-stichting 
U-pas korting  mogelijk.

WAAR
Kanaalweg 16,

Ouders mogen met mondkapje even mee naar 
binnen. 

Voor lunch wordt gezorgd.

6 t/m 12 jaar

Organisatie 
Muziek voor ieder kind
www.muziekvooriederkind.nl 
0612152205  
Contactpersoon 
Matthijs 
info@muziekvooriederkind.nl
06-38932993 

                    € 60,-

* Let op!  
- Alleen de sport en cultuurmakelaars kunnen in deze groep berichten plaatsen. Alleen leden kunnen dus de berichten lezen.  - Als je lid bent van een WhatsAppgroep is je nummer zichtbaar voor leden van de groep. - Handig: meld je ook als professional aan voor deze groep, zodat je updates kan rondsturen in je netwerk. 

Hallo vakantieliefhebbers! 

Blijf deze zomervakantie op de hoogte van de 

activiteiten voor kinderen in Kanaleneiland en Transwijk! 

Elke week delen we leuke sportieve, creatieve of gewoon 

hele gezellige activiteiten in de speciale WhatsAppgroep! 

Het gaat om activiteiten die in het Zomer DoeBoekje staan, 

maar ook nieuwe en spontane activiteiten

 zullen langskomen. 

Denk aan watergevechten, 
leuke uitjes, workshops en activiteiten 

in de speeltuinen. 
Wil je dus niks missen deze vakantie? 

Scan de QR code om deel te nemen aan de 
WhatsAppgroep. Lukt dat niet? 

Stuur dan een WhatsAppje naar de sport 
en cultuurmakelaars: 06 43761611 

Wil je niet in de 

WhatsAppgroep, maar heb je 

wel een vraag? Stuur dan een 

WhatsAppje, SMSje of bel naar 

de sport en cultuurmakelaars

06 43761611   

10:00-17:00 uur

44 55



TIPS VOOR 
VREEDZAAM 

SAMEN SPELEN

Geef veel
opstekers

Speel samenen sluit niemand buiten 
Heb respect 
voor elkaar 

Los samen 

conflicten
 op

Spreek samen spelregels af

Utrecht Kinderrechten stad 
Wil je even de wijk uit? Loop dan de kinderrechtenwandeling in de binnenstad; 

van Nijntje pleintje tot de gevangenis!

In het centrum van Utrecht kan je een leuke wandeling maken. Je komt langs 21 bijzondere 
plekken die te maken hebben met kinderrechten. Bijvoorbeeld het Nijntje pleintje, de rechtbank 

en de gevangenis. Ook krijg je allerlei opdrachten om na te denken over kinderrechten.

Deze wandeling is leuk om samen met je familie te doen. de wandeling met audio fragmenten 
kan je gratis downloaden via de Rights Walk- app van Amnesty International. 

Zie ook www.kinderrechten.nl 

Sport & Spel
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WANNEER
Zondag 18 juli
Zondag 25 juli
Zondag 1 augustus
Zondag 8 augustus

Zondag 15 augustus
Zondag 22 augustus

17:00-18:30 uur

Sport & Spel

WAT
Kickboksen voor jongeren van 13-21 jaar. 
Salahdine is al jaren in de wijk actief met 
zijn Innchifighting academy en geeft op 6 
zondagen les.

AANMELDEN
Niet nodig. Kom langs en doe mee!

WAAR
Cruijff Court, Peltplanstoen

We hanteren de Corona maatregelen, maar zijn 
lekker buiten aan het spelen. Komt u gezellig mee?

13 t/m 21 jaar

Organisatie 
Innchi Fighting Academy
www.innchifightingacademy.nl
Contactpersoon 
Salahdine El Bakkali
innchifightingacademy@gmail.com 
0657093198

€0,-
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WANNEER
zaterdag 17 juli 

13:00 uur en 15:00 uur 

WAT
Een voorstelling over hebberigheid en 
heldenmoed - Door Harro van Lien 
producties.
 
Als de koning iets ziet wat hij hebben wil 
steekt hij zijn arm uit het raam van zij koets, 
wijst het aan en zegt: IK-WIL-’M! Het ding 
belandt in een van zijn twaalf wagonnetjes 
en wordt naar zijn paleis gebracht dat 
uitpuilt van de dingen. 
Op een dag komt de koning in het dorpje 
waar Jonathan net een prachtige step van 
zijn vader heeft gekregen. De koning ziet de 
step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm steekt 
al uit het raam… 
 
Niet veel later zit Jonathan verstopt in een 
wagonnetje. Hij is vastbesloten: Ik wil mijn 
step terug!

AANMELDEN
Via de website: www. kanaal30.com/
calendar-tussen-transwijk-rivierenwijk/

WAAR
Kanaal30
kanaalweg 30
Bij mooi weer vindt de voorstelling buiten plaats.

Organisatie 
www.kanaal30.com
06 25 45 01 95 
Contactpersoon  
Annemieke Leeuwangh
info@kanaal30.com
06-41105247 

Vanaf 4 jaar € 3,-

Kunst & Cultuur

66 77
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Maandag 19 juli
Maandag  9 augustus
Maandag 16 augustus
Maandag 23 augustus

Sport & Spel

WAT
Streetsports

Buurtsportcoach Nabil komt sporten met 
kinderen en jongeren uit de wijk. 

Lekker actief buiten sporten op de Krajocek 
Playgrounds en Cruyff Courts in de wijk. 

Kom je ook?

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Cruyff Court
Peltlaan  

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Nabil Azarkannabil.azarkan@sportutrecht.nl 
06-21354707

€0,-

18.00-21.00 uur
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Maandag 19 juli - Vrijdag 27 augustus

14:00-16:00 uur

Sport & Spel

WAT
Vecht en IIsel locatie Transwijk organiseert:

Zeskamp voor jong en oud met verschillende 
spelletjes in de wijk. Op verschillende plekken 
in Utrecht Kaneleneiland en Transwijk hebben 
we iedere week van 14.00-16.00 uur een 
zeskamp.

De Finale is woensdag 25 augustus in Park 
Transwijk. De winnaars van alle weken gaan 
in deze laatste week tegen elkaar strijden. 
Dus doe je mee? Kom lekker langs en neem je 
vriendje, vriendinnen, buurvrouw of kleinkind 
mee. 
Houd ook het programma van de Buurt-
camping (16-18 juli) in de gaten, want daar 
zijn we hopelijk ook! 

AANMELDEN
Opgeven bij gebouw Parc Transwijk aan de balie, 
Hof van Transwijk 16  

WAAR
Verschillende plekken in de wijk/ Info volgt 
Iedere week een andere dag van 14-16 uur 
Met mondkapje en gepaste afstand van harte welkom 
Er zijn veel prijzen te winnen !!! meer informatie volgt. 

Alle leeftijden

Organisatie 
Vecht en IJssel
www.vechtenijssel.nl 
Contactpersoon 
Mikkie Schmitz 
0302856200 (vragen naar Mikkie) 
evenementen@vechtenijssel.nl 

€0,-

NOTITIESNOTITIES
Heb je leuke dingen meegemaakt? 

Schrijf ze hier dan op zodat je het niet vergeet!

88 99



MELOEN OP STOK

Nodig;
+ 1 Watermeloen

+ Sateprikkers

+ Blauwebessen, kan ook met druiven

+ Gezellige vrienden en vriendinnen 

+ Zon en vakantie

Stap 1; Snijd de meloen in dunne plakken

Stap 2: Maak met een mesje de sterretjes

Stap 3: Rijg de bessen op de sateprikker 

             en hop de ster er bovenop!

Eet smakelijk!
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14:00 - 16:00 uur

AANMELDEN
Niet nodig. Het is een activiteit voor zowel 
ouders als kinderen, dus iedereen is welkom!

WAAR
Speeltuin Anansi 
Peltlaan 130
 
Stadsboerderij Eilandsteede
Vreugdenhillaan 31
  

Alle leeftijden

Organisatie 
Bibliotheek Utrecht
https://www.bibliotheekutrecht.nl 
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
030 – 286 1800  
Contactpersoon 
Rozemarijn Gerritsen 
r.gerritsen@bibliotheekutrecht.nl

 € 0,-

WAT
De bieb is buiten, kom verhaal halen! 
Bibliotheek Utrecht komt deze zomer naar je 
toe met de mooiste verhalen! De biebfiets 
toert rond door heel Utrecht en strijkt neer in 
parken, speeltuinen en pleinen. 
Ook in Kanaleneiland! Kom ons tegen op een 
verrassende plek! Bekijk ter plekke het menu 
en kies het verhaal dat jij graag wil horen. 
De voorlezers zorgen voor griezelverhalen, 
stadspoëzie, romantische verhalen of laten je 
lekker lachen. Voor jong én oud.  

WANNEER
Zondag 18 juli ( Eilandsteede)
Vrijdag 27 augustus ( Speeltuin Anansi)

Kunst & Cultuur
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Maandag 19 juli  
Maandag 26 juli 

 2 augustus
 9 augustus
16 augustus
23 augustus

Sport & Spel

WAT
Meidensport
Buurtsportcoach Chaja geeft meidensport 
voor meiden van verschillende leeftijden. 
Samen met sociaal makelaars van DOCK.

Kom je je ook lekker uitleven?

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Schoolplein Luc Stevensschool
Marco Pololaan 458  

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Chaja Thoenes
chaja.thoenes@sportutrecht.nl 
06-43006052

€0,-

14.30-16.30 uur

1010 1111
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WANNEER
Dinsdag 20 juli 15.00-16.30
Donderdag 22 juli 15.00-16.30
Dinsdag 24 augustus 15.00-16.30
Donderdag 26 augustus 15.00-16.30

Sport & Spel

WAT
Streetsports XL

Kom jij ook lekker sporten in de eerste en 
laatste week van de zomervakantie? 

Op de Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds 
bij jou in de wijk. Samen sporten met de 
buurtsportcoaches van SportUtrecht, die 
toffe activiteiten organiseren. 

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Cruyff Court Peltlaan 
(20 juli en 24 augustus)
 
Krajicek Playground Marco Pololaan 
(22 juli en 26 augustus)

  

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
 Merel Heine
merel.heine@sportutrecht.nl 
06-18242799

€0,-
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Donderdag  29 juli
Vrijdag        30 juli

WANNEER
Dinsdag       20 juli
Woensdag   21 juli
Donderdag  22 juli
Dinsdag  27 juli

 9.30 - 12.30 uur

Sport & Spel

WAT
In het kader van sport en cultuur bieden 
BOKS Jongerencultuurhuis, Taekrosa en 
PM Dance een programma vol culturele en 
sportieve activiteiten. 

Deze dagen zijn gevuld met film, Taekwon-
do, schilderen, streetdance en muziek. 
Actief bewegen en creëren! 

AANMELDEN
Aanmelden kan via onze website
of even bellen. 

WAAR
BOKS Kanaleneiland. 
Peltlaan 172
 
Alle workshops vinden plaats tussen 9.30 en 12.30. 

Graag halen en brengen. Als de versoepelingen het 
toelaten zijn ouders vrij om te wachten.

Alle leeftijden

Organisatie 
BOKS Jongerencultuurhuis 
www.bokscultuurhuis.nl 
Contactpersoon 
Ikram El Farissi
ikram@bokscultuurhuis.nl
06 38 31 90 75
mo@bokscultuurhuis.nl
06 55 99 20 90

€0,-
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Natuur speurtocht
Kan jij alles vinden?

Vogelnest Klavertje

Afval

Blad

Bloemen

Eikeltjes Vogel

Stenen

Gras

Stok

Veer

Dennenappel

Water

Besjes

Insecten

Bankje

Fiets

Boom

Hond

Lamp

Paddenstoel

All Rights Reserved MELDIY.NL  2018
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Donderdag 22 juli
Donderdag 29 juli, 

 5 augustus
12 augustus
19 augustus
26 augustus

Sport & Spel

WAT
Meidensport
Buurtsportcoach Chaja geeft meidensport 
voor meiden van verschillende leeftijden. 
Samen met sociaal makelaars van DOCK.

Kom je je ook lekker uitleven?

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
BuurtThuis
Livingstonelaan 1350  

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Chaja Thoenes
chaja.thoenes@sportutrecht.nl 
06-43006052

€0,-

16.30-17.30 uur

Sport & Spel

WANNEER
Woensdag 21 juli 
Woensdag 28 juli
Woensdag 4 augustus
Woensdag 11 augustus

16:00-17:30 uur

WAT
Kinderactiviteiten met meester Salahdine. 

Salahdine geeft weerbaarheidstrainingen, 
kickboksen maar wil deze woensdagen graag 
met de kleintjes gaan boksen, werken aan 
samenspelen en andere leuke spellen.

Er staat een opblaasbare boksring en het is 
een leuke middag met allemaal gezelligheid. 

AANMELDEN
Kom lekker langs en doe mee... 

WAAR
Achter het Tennisveld, Cruiff Court
Marco Pololaan 

We hanteren de Corona maatregelen, maar zijn lek-
ker buiten aan het spelen. Komt u gezellig mee? 
     
 

4 t/m 9 jaar

Organisatie 
Innchi Fighting Academy
www.innchifightingacademy.nl
Contactpersoon 
Salahdine El Bakkali
innchifightingacademy@gmail.com 
0657093198

€0,-
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17.010 en 13 uur. 

MORK

WANNEER
Donderdag 8 juli 

12.00 - 14:00 uur

B
U

U
R

T
L

U
N

C
H

Ontmoeting & Gesprek

WAT
Kwetsbare buurtgenoten en kinderen waren 
de aflopen tijd veel binnen. 

Op donderdag 8 juli organiseren we daarom 
een gezellige lunch in het buurthuis Drie 
Generatiecentrum in Kanaleneiland. 

U bent van harte welkom van 12 tot 2 uur. 
Vooraf aanmelden i.v.m. beperkte plaatsen.

AANMELDEN 
Opgeven via Carla op telefoonnummer 
0625257103 

WAAR
Drie Generatiecentrum Kanaleneiland 
(Bernadottelaan 23, Utrecht) 

Corona maatregelen worden gehandhaafd.  
    

Alle leeftijden

Organisatie 
Drie Generatiecentrum Kanaleneiland 

Contactpersoon
Hatice Can Mobiel via 0618308157 
www.3gcentrum.nl/ 
hcan@dock.nl
haticecan@live.nl 
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WANNEER
Dinsdag 27 juli -  vrijdag 27 augustus

Elke dinsdag en vrijdag (5 weken lang) 

19.00 - 21.00 uur

Sport & Spel

WAT
2x per week wordt er een voetbaltoernooi 
georganiseerd door vrijwilligers van 
Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland 
(MORK) 
In Kanaleneiland Noord . 

Dinsdag voor 4-12 jarigen. 
Vrijdag voor 13-18 jarigen 

AANMELDEN
Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon 
langskomen.

WAAR
Cruijff Court bij Peltplantsoen, 
naast speeltuin Anansi  (Peltlaan 130) 
 

Onze vrijwilligers en ouders zorgen samen
voor de hele organisatie.    
    

Alle leeftijden

Organisatie  
Hassan Ouirzane 

Contactpersoon 
Hassan Ouirzane 
ouirzane@gmail.com  
0618258839

€0,-
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Maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus

Natuur & Avontuur

WAT
Deze zomer gaan we weer een vakantie-
cursus doen! In de laatste week van de 
zomer kan je zelf artiest worden.

In één week leer je de basis van alle circus 
technieken. Lopen op een bal of hangen in 
de trapeze, maar ook jongleren of fietsen 
op één wiel.

Als de regels het toelaten sluiten we de 
week af met een spectaculaire eindshow!

AANMELDEN
Aanmelden kan via info@diedom.nl

WAAR
Circus DIEDOM
Koningin Wilhelminalaan 4c 

Kinderen mogen bij de deur worden afgezet.
   

6 t/m 12 jaar

Organisatie 
Circus DIEDOM 
www.diedom.nl 

Contactpersoon 
Jasper Riedeman  
info@diedom.nl 
0617171500  

€ 110,-

10:00 - 13:00 uur 
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WANNEER
Eerste voorstelling
+Doe maar mee circus
Vrijdag 23 juli 
14.30 uur

Tweede voorstelling+
Doe maar mee circus 
Donderdag 26 augustus 
14.30 uur 

Natuur & Avontuur

WAT
Vreemde Gasten - een voorstelling van
de flying meatballs. 

Ze komen uit een ver land met hun hele 
hebben en houwen bij u op visite en…ze 
nemen hun olifant Annibal mee. 

Pavlof en Janosh, broers, de laatste twee 
rondtrekkende circusartiesten van het 
befaamde Cirkia Bohemia. Cirkia Bohemia, 
niet-normaal circustheater van de bovenste 
plank!
Plus, na de voorstelling, en kijk niet vreemd 
op als u dan niet meer te stoppen bent, 
het“Doe-maar-mee-Circus”!

AANMELDEN
Aanmelden kan via info@ meatball-vandecamp.nl

WAAR
Speeltuin Anansi
Peltlaan 130
  

Alle leeftijden

Organisatie 
Meatball en van de Camp Circustheater 
www.meatball-vandecamp.nl 
Contactpersoon 
Piet van de Camp en Janpier Knaapen
0623386913 en 0612227019
info@meatball-vandecamp.nl 

€ 0,-

1616 1717
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Ga lekker naar buiten en maak plezier!

  naam: ..................................

 

zoek een lieveheersbeestje maak een stoepkrijttekening

maak mooie bellen kruiwagenrace leg 15 meter af

zoek een klaproos

zoek een spinnenweb

maak een koprol

blijf 10 seconde op 1 been staan

zoek een paardenbloem

roetsj van een glijbaan maak een selfie in jouw wijk

doe een potje flessenvoetbal
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Maandag 20 juli t/m vrijdag 27augustus

9:30 - 12:30 uur

Sport & Spel

WAT
Tijdens de Skateweek krijg je elke dag les 
van de skateleraren van Skate Days. 

Je wordt ingedeeld in een groepje dat past 
bij jouw niveau. Samen gaan we ervoor 
zorgen dat je de basis van het skateboarden 
goed onder de knie krijgt. 

Ook de gevorderde skater kan bij ons terecht 
om zijn of haar arsenaal aan tricks in korte 
tijd uit te breiden!  

AANMELDEN
Aanmelden via www.skatedays.nl
Upas korting is mogelijk.
 

WAAR
Skatepark Utrecht 
Koningin Wilhelminalaan 4

Meer informatie wordt gegeven na de inschrijving.
Bekijk ook onze website voor meer informatie! 

8 t/m 16 jaar

Organisatie
Skatedays
www.skatedays.nl  
Contactpersoon 
Rachid Addou
rachid@skatedays.nl
 

€60,-
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Woensdag 28 juli
Vrijdag 27 augustus

Media & Technologie

WAT
Het Reizend Lab van de Bibliotheek komt 
deze zomer naar de speeltuin toe!  

Wil jij robotjes programmeren, tekenen 
met een 3D pen, of je eigen stop motion 
maken?  

Bij het Reizend Lab kun je het uitproberen

AANMELDEN
Niet nodig

WAAR
Speeltuin Anansi
Peltlaan 130  

De activiteit is alleen voor kinderen, we vragen u als 
ouders elders te wachten.  
Het is een inloopactiviteit. Het kan zijn dat je even 
moet wachten als het druk is.  

7 t/m 12 jaar

Organisatie 
Bibliotheek Utrecht
www.bibliotheekutrecht.nl
Contactpersoon 
Susanne Lolkema/ Jessie Hanssen 
educatie@bibliotheekutrecht.nl  
s.lolkema@bibliotheekutrecht.nl
j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl  
030 – 286 1800

€ 0,-

15:00-17:00 uur

1818 1919



LIMONADE
Nodig:

1 kleine watermeloen100 gr frambozen0.5 limoenBlaadjes muntHoning of agavesiroop naar smaakStap 1: Maak de watermeloen schoon en snijd deze in 

stukken. Doe de gesneden watermeloen in een keukenmachine. 

Voeg hier de frambozen, sap van ½ limoen en een paar blaadjes 

munt aan toe. Voeg eventueel honing of agavesiroop toe naar 

smaak. Meng het tot een geheel.
Stap 2: Wanneer het klaar is, zeef het mengsel zodat er een 

fijne limonade ontstaat. Gebruik de onderkant van een lepel om 

zoveel mogelijk sap uit het mengsel door de zeef te drukken.

Stap 3: Serveer de limonade eventueel met de meloen-

bolletjes, frambozen, munt, limoen en ijs.  

Tip: je kunt ook diepvries frambozen gebruiken
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Elke zaterdag van de zomervakantie.

Sport & Spel

WAT
Nerf elite parcours spelen.
 
Ouders en kinderen kunnen elkaar uitda-
gen tijdens een parcours dat bestaat uit 
verschillende onderdelen zoals klimmen, 
springen, kruipen en op doel schieten.  

AANMELDEN
Niet nodig.

WAAR
Peltplantsoen, naast speeltuin Anansi  (Peltlaan 130)

Ouders en vrijwilligers zorgen voor de hele organisatie. 
 

Alle leeftijden

Organisatie 
Innchi Fighting Academy
www.innchifightingacademy.nl
Contactpersoon
Salahdine El Bakkali
innchifightingacademy@gmail.com 
0657093198  

€0,-

17.00 - 18.00 uur
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Hele zomervakantie

WAT
Lekker chillen en zwemmen? De hele zomer, 
als het boven de 22 graden is JoU op het 
strand van de Haarrijnse plas actief. Wil 
je daar een praatje maken of voetballen, 
welkom!
 
Filmpje kijken? JoU organiseert openlucht- 
bioscopen in verschillende wijken! Wanneer 
en waar precies wordt nog bekend gemaakt.

Voetballen? JoU organiseert voetbal-
wedstrijdjes voor jongens en meiden.Dagje 
uitleven? JoU organiseert Urban Events in 
alle wijken: dagen waarop je je uit kan leven 
in een pannatoernooi, kickboxclinics en nog 
veel meer. Zelf een idee om te doen met je 
vriendinnen en/of vrienden? Leuk, kom maar 
op!
 
Of kom een nachtje gezellig slapen op de 
BuurtcampingTranswijk! Jullie zijn welkom 
bij JoU-Jongerenwerk Utrecht 

CONNECT
Volg de jongerenwerk-activiteiten via instagram: 
JoU030, JoU_Leidscherijn, JoU_VleutendeMeern, 
JoU_Zuidwest en JoU_Overvecht op instagram  

Of neem contact op via jongerenwerker in jouw wijk: 
www.jou-utrecht.nl/locaties 

Leeftijd 10+ 

Organisatie 
www.jou030.nl/ 
info@jou-utrecht.nl 
030 236 1919 

Contact
030 2361919 

2020 2121
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Ontmoeting & Gesprek

WAT
 
Kom deze zomer avonturen beleven bij De 
Ontdekhal! Bekijk een geweldige film van De 
Uitvinders en ga aan de slag met spetterende 
workshops die je ook nog iets leren over 
techniek. 

Kijk op www.ontdekhal.nl voor meer info en 
reserveer je tickets met korting!
Met promotiecode ZOMERPASPOORT21 krijg je 
korting bij het bestellen van de online tickets.

TICKETS
www.ontdekhal.nl

WAAR
Gageldijk 182 (voormalig tuincentrum De Minstroom 
aan de rand van Overvecht) 

Kijk op de website voor de openingstijden.
De activiteiten zijn ook voor ouders. Kinderen moeten 
altijd onder begeleiding van een volwassene zijn. 
     
 

Voor het hele 

Normale prijs  

Sport & Spel
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Maandag 2 augustus
Maandag 9 augustus

Sport & Spel

WAT
Skateboarden
Buurtsportcoach Hidde gaat jullie allerlei 
moves leren op een skateboard. 

Voor beginners en meer ervaren boarders. 

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Krajicek Playground
Marco Pololaan  

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Hidde Martherus 
hidde.martherus@sportutrecht.nl  
06-42064742

€0,-
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Half/ eind augustus

Ontmoeting en Gesprek

WAT
De activiteiten tijdens de ramadan waren 
erg succesvol en daarom hebben DOCK, 
Karim en wijkgenoten de handen ineen 
geslagen en zal er half augustus een mooi 
event zijn. 

Een BBQ voor jong en oud en voor oude
bewoners die nieuwe bewoners welkom 
heten! Om te ontmoeten en goede 
gesprekken te voeren en gezellig 
samen te zijn

AANMELDEN
Niet nodig.

WAAR
Marshallaan
Meer informatie volgt nog, houdt daarom de website 
en sociale media kanalen van DOCK in de gaten!

We hanteren de Corona maatregelen, maar zijn 
lekker buiten aan het spelen. Komt u gezellig mee?

Alle leeftijden

Organisatie 
DOCK + Karim 

Contactpersoon
Karim Enahachi
K_-enahachi@hotmail.com
0639330074

€0,-

15.00-16.00 uur
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WANNEER
Maandag 2 augustus
Maandag 9 augustus

Sport & Spel

WAT
Skateboarden
Buurtsportcoach Hidde gaat jullie allerlei 
moves leren op een skateboard. 

Voor beginners en meer ervaren boarders. 
Binnen in het Skatepark met echte obstakels.
! 

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Skatepark Utrecht
Koningin Wilhelminalaan 4 

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Hidde Martherus 
hidde.martherus@sportutrecht.nl  
06-42064742

€0,-

16.15-17.45 uur
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Zondag 1 augustus
Kinderfeest

WAT
Zomer en feest in Kanaleneiland Noord. 
We organiseren 2 mooie activiteiten voor 
kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar. 

Op 1 augustus een ‘Kinderfeest’, met heel 
veel leuke activiteiten. Er is dan een luchtk-
ussen en veel sport en spel (0-13 jarigen). 

Op 7 augustus hebben we onze meervoudig 
wereldkampioen Kickboksen Ilias Ennahachi 
bereid gevonden om onze kinderen te laten 
zien wat een echte sportman doet; trainen, 
werken en met een hart voor de wijk en 
haar jongeren. Hij geeft 7 augustus van 
15.00-17.30 een clinic om niet te vergeten. 
Dus schrijf je in en kom lekker langs op het 
Atleeplantsoen. Kom en doe mee met onze 
kanjers uit de wijk! 

AANMELDEN
Voor de jonge kinderen is het aanmelden niet nodig. 
Voor Kickboksen liever wel! Dat kan via de mail.

WAAR
Atleeplantsoen, Plein bij Moskee 

Alle activiteiten worden uitgevoerd met in achtneming 
van de maatregelen van het RIVM 

0-13 en 12-17 jaar

Organisatie 
Karim Enahachi  
Contactpersoon 
Karim Enahachi
K_-enahachi@hotmail.com
06-39330074

€0,-

Zaterdag 7 augustus
Kickboksmiddag

2222 2323
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WANNEER
Vrijdag  6 augustus
Vrijdag 13 augustus
Vrijdag 20 augustus
Vrijdag 27 augustus

Sport & Spel

WAT
Streetsports

Buurtsportcoach Nabil komt sporten met 
kinderen en jongeren uit de wijk. 

Lekker actief buiten sporten op de Krajicek 
Playgrounds en Cruyff Courts in de wijk. 

Kom je ook? 

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Cruyff Court 
Marco Pololaan  

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Nabil Azarkan 
nabil.azarkan@sportutrecht.nl  
06-21354707

€0,-

15.00-17.00 uur
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WANNEER
Zondag 8 augustus
Zondag 15 augustus
Zondag 22 augustus
Zondag 29 augustus

Sport & Spel

WAT
Sport & Cultuur ( U Make & Move)

Buurtsportcoach Nabil komt sporten met 
kinderen en jongeren uit de wijk. 

Lekker actief sporten in Sportzaal Hart van 
Noord. Kom je ook?

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
Sportzaal Hart van Noord
 Trumanlaan 60C 

6 t/m 16 jaar  

Organisatie 
www.sportutrecht.nl 
sportstad-utrecht.nl/wijksportaanbod 
info@sportutrecht.nl / 030-2840770 
Contactpersoon
Nabil Azarkan 
nabil.azarkan@sportutrecht.nl 
06-21354707

€0,-

16.00-18.00 uur
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WAT
Voel je vrij tijdens de PRIKKELARME Zomer 
Express om je uit te leven én te relaxen met 
sport en kunst. 

In het theatergebouw van ZIMIHC in Zuilen 
worden 4 bijzondere ochtenden georgan-
iseerd in de zomervakantie van  17 t/m 20 
augustus. Twee ervaren sport- en kunst-
docenten en een begeleider uit het speciaal 
onderwijs laten ieders talent naar voren 
komen en een beperking speelt geen rol. 

Naast actie en uitdaging zorgen ze ook 
voor rustige momenten. Prikkelarm, 
rolstoeltoegankelijk, geschikt voor alle 
kinderen van het speciaal (basis)onderwijs. 

AANMELDEN
 Aanmelden kan door ticket online te kopen of een
mail te sturen naar sportencultuur@zimihc.nl 

WAAR
 ZIMIHC Theater Zuilen 
Prinses Christinalaan 1, Utrecht

Om ervoor te zorgen dat je weet wat er gaat gebeuren 
komt er een video met meer uitleg over deze editie 
van de Zomer Express in Zuilen op de website
www.zimihc.nl - 

6 t/m 12 jaar
 (U pas gratis)

Organisatie 
ZIMIHC
www.zimihc.nl
Contact 
sportencultuur@zimihc.nl
0613597042

€ 25,-

10:00 - 12.00 uur

WANNEER 
Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 augustus

Sport & Spel

2424 2525
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15:00 - 16:30 uur

AANMELDEN
Vooraf opgeven per mail of telefoon.

WAAR
Hart van Noord 
Keuken bij DOCK Geallieerdenlaan. 
  
Alle activiteiten worden uitgevoerd met in achtne-
ming van de maatregelen van het RIVM  
 

9 t/m 12 jaar

Organisatie 
Donna’s koken en bakken club  
Contactpersoon 
Donna Martijn
donnakokenenbakken@gmail.com
0637232389

 € 0,-

WAT
Donna’s bakken en koken club gaat los! In de 
5e week van de vakantie zal Donna koken met 
de kinderen tussen 9-12. 

Gezond en lekker. Zomerse gerechten, mooie 
technieken en natuurlijke gezonde hapjes 
worden gemaakt door kinderen. 

Dus vind je koken leuk, heb je zin om lekkere 
dingen te maken? Schrijf je in, want vol=vol. 

WANNEER
Maandag 23 augustus
Donderdag 26 augustus

Kunst & Cultuur

Welke stickers zou jij in je agenda willen plakken?
Maak hier je eigen ontwerpen! 
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WANNEER
Dinsdag 24 augustus/16-17u (les)
Donderdag 26 augustus/16-17u (les), 

Zaterdag 28 augustus/14-16.30u (toernooitje)

Sport & Spel

WAT
WAT  Schaken is een spel met een bord en 
zwarte en witte stukken. Het is eeuwen oud 
en wordt overal ter wereld gespeeld.  

Dat is natuurlijk omdat het superleuk is! Wil 
je het leren, of kun je al schaken, kom dan 
meedoen!  

Als je de lessen op 24 en 26 augustus hebt 
meegedaan of als je al kunt schaken, dan 
zien we je graag bij het gezellige schaakto-
ernooi op zaterdag 28 augustus!  

AANMELDEN
Opgeven hoeft niet. 

WAAR
In het Krachtstation, Amerikalaan 199 . 

Bij binnenkomst in het Krachtstation zit de 
Schaakschool in de ruimte aan je rechterhand.    
 

6 t/m 12 jaar  

Organisatie 
ICT- en Schaakschool / www.ictenschaakschool.nl 
Contactpersoon
Anne-Marie Benschop
anne-marie.benschop@ictenschaakschool.nl
0610738821  

€1,-

2626 2727



Geen geld voor 
schoolspullen, verjaardagen, 
uitjes, sport, muziek-, zwem- 
of dansles?

Sam& springt bij samenvoorallekinderen.nl

Brede School Hart van Noord/ Kanaleneiland

Zit je in Kanaleneiland/ Transwijk op school? Of woon je in 1 van
 deze wijken? Dan kan je meedoen met de naschoolse activiteiten

van Brede School Hart van Noord. 
Hart van Noord organiseert in 3 blokken per jaar bijna elke dag 

activiteiten op gebied van kunst, cultuur, techniek en sport. Je kan 
leren schaken, tekenen, programmeren, muziek maken, dansen en 
natuurlijk meedoen in het kinderatelier.We organiseren samen met

 SportUtrecht en aanbieders uit de stad Utrecht allerlei cursussen en 
clinics op het gebied van sport en kunst/ cultuur.

Direct lid worden van de club of vereniging in de 
buurt kan natuurlijk ook. Wij helpen je!

Naast alle naschoolse activiteiten voor kinderen, zijn wij er voor de hele wijk. 
Onder onze paraplu vind je; Taallessen, Petje af-weekendschool, muziek-
lessen, ABCesar powerlessen, logopedie, het buurtteam en natuurlijk alle 

leuke mensen die een aanspreekpunt zijn voor vragen vanuit de wijk.
Om alvast kennis te maken met de activiteiten en partners uit de wijk, 

doet de Brede School ook mee aan het zomerprogramma.
 

Kijk maar in dit boekje wat er allemaal te doen is voor jou. Of voor je kleine 
broertje of zusje, want er zijn ook activiteiten voor alle mensen van 0-100. 

Als de school weer begint, gaan de activiteiten van Hart van Noord weer 
van start.  Wil je weten welke activiteiten er op jouw school te doen zijn? 

Informeer bij je school of kijk op onze site;
www.bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord/

Nieuwsgierig geworden? Meer weten? Bel, mail ons en/ of kijk op onze site!

2828 2929



 
In de wijk zijn verschillende buurtcentra waar kinderen en
hun ouders terecht kunnen met hun idee voor de buurt.
Ook kan je hier gebruik maken van verschillende ruimtes.
Er kunnen aangepaste openingstijden zijn, we volgen
hierbij de RIVM richtlijnen. Loop langs of kijk voor actuele
informatie en openingstijden op www.dock.nl/utrecht. 

 

Wij staan in de zomervakantie elke maandag bij
het schoolplein van de Luc Stevensschool aan
de Marco Pololaan van 15.00-16.30 uur. 
Bij de DOCK-bus kan je speelgoed lenen, samen
sporten of spelletjes doen. Daarnaast
organiseren kinderen en/of ouders uit de wijk
leuke activiteiten. Bijvoorbeeld een
kookactiviteit, een voetbaltoernooi of iets
creatiefs. 
Deze zomer maken we er samen een feestje
van! Je kan altijd bij ons terecht met vragen of
ideeën, we kennen de wijk goed en denken
graag mee. Kom gezellig een keer langs.

 

in Kanaleneiland

DOCK bus

Buurtcentra
Hart van noord
Kanaleneiland Noord

 

Trumanlaan 60c
Hatice Can

hcan@dock.nl

Buurthuis
Kanaleneiland Zuid

 

Livingstonelaan 1350
Lex Casteelen

lcasteelen@dock.nl

zuidwest@dock.nl

www.dock.nl/utrecht

Speeltuin Anansi

DOCK Utrecht Zuidwest

Ga je deze zomer niet op vakantie? Of heb je
zin om erop uit te gaan in je eigen wijk? Kom
dan lekker buiten spelen in Speeltuin Anansi.
Kom zandkastelen bouwen, schommelen,
rennen, voetballen en gezellig met je vrienden
spelen. Er is genoeg te beleven! 
Heb je zelf ideeën over activiteiten
in de speeltuin of wil je meehelpen? 
Loop binnen en laat het ons weten. 

 

Vier de zomer met & bij 

Openingstijden:
 

Dinsdag t/m zaterdag
12.00-18.00 uur

 

Activiteiten op 
woe en vrij

r

 

Peltlaan 130

lpowel@dock.nl
 

tel. 0659919918

Speeltuin anansi

Kom spelen!

 
Houd jij van organiseren en zou je graag je talent willen
inzetten in jouw buurt? Heb je een leuk idee voor jouw
straat of wil je in de zomervakantie samen met kinderen
uit jouw buurt leuke dingen ondernemen? Wij, sociaal
makelaars jeugd van DOCK, denken graag met je mee en
helpen je om jouw idee of activiteit waar te maken! Loop
eens binnen in één van onze speeltuinen of buurtcentra 
en vertel ons welk initiatief jij zou willen opzetten. 
Of stuur een mailtje naar zuidwest@dock.nl.  
 

ZEt je talent in!

3030 3131
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Sport & Cultuur weken in de zomervakantie  
Kanaleneiland, Zuilen, Leidsche Rijn en Overvecht 

Wil je meedoen? 
Kijk op www.zimihc.nl
en reserveer je kaartje 
Gratis met U-pas,  
anders €25,-

De Zomer Express is een initiatief van ZIMIHC en SportUtrecht i.s.m. De Vrijstaat en BOKS Cultuurhuis. 

Diverse weken in de zomervakantie 

Di. t/m Vr. van 9:30 uur - 12:30 uur 

 Voor kinderen  van 6 t/m 10 jaar CORONAPROOF

Locatie: Boks jongeren cultuurhuis, 

De Vrijstaat, ZIMIHC theater Zuilen 

en ZIMIHC theater Stefanus. 

Op alle locaties gaan we aan  

de slag met sport & cultuur!Paul Verweel Sportfonds
Wij vinden dat alle jeugd in Utrecht moet kunnen sporten. Daarom 

kunnen kinderen met een U-pas bij het Paul Verweel Sportfonds een 
aanvraag doen om sportkleding en sportmateriaal aan te schaffen. 

Op deze manier maken wij sporten toegankelijk!

U-pas 
De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de 

gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de 
U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten 

en krijg je korting bij o.a. musea, bioscopen en toeristische attracties.

Op iedere U-pas staat een persoonlijk tegoed dat je kunt besteden aan 
allerlei activiteiten. Los van het tegoed krijg je met de U-pas regelmatig 

korting op activiteiten, zoals een bibliotheekabonnement of theater-
 of bioscoopbezoek. Houd ook onze tijdelijke acties op

 de website in de gaten. Het U-pasjaar loopt van
 1 juli tot en met 30 juni van

 het jaar daarop.

3232 3333



Dit ZOMERVAKANTIE DOEBOEK is medemogelijk 
gemaakt door DOCK, Bredeschool Utrecht, ZIMIHC

 en Sport Utrecht. In samenwerking met alle 
wijkpartners hebben wij dit aanbod samengevoegd.

Wil jij volgend jaar ook in dit boekje met jouw 
aanbod? Mail dan naar sportencultuur@zimihc.nl

vormgeving: www.loesjongerling.com

NIEUWE VRIENDEN GEMAAKT? SCHRIJF HIER DE NAMEN 
EN TELEFOONNUMMERS OP ZODAT JULLIE SNEL WEER 

EEN KEER KUNNEN AFSPREKEN!
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F I J N E  Z O M E RVA K A N T I E !F I J N E  Z O M E RVA K A N T I E !


