
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 11 juli 2019 
 

 
 
Jaarplanning Brede School Het Zand 
vrijdag 12 juli 11.30 uur: bouwen aan insectenhotel in de tuin 
woensdag 17 juli 8.45-10.00 uur:  feestelijke afsluiting koffieochtend  
 
Vooruitblik jaarplanning 2019 – 2020 
woensdag 18 september vanaf 8.30 uur: open dag met informatie over activiteiten 
woensdag 2 oktober 12.30 uur: kinderboekenmarkt 
zondag 12 januari 2020: Duik in het Zand 
woensdag 27 mei: dag van Natuur & Cultuur én schoolpleinconcert KOZ 
 
Bouwen aan insectenhotel in de tuin 
Tijdens de dag van Natuur & Cultuur is er met kinderen onder leiding van Hans Kraaijkamp 
van Utrecht Natuurlijk gebouwd aan een nieuw insectenhotel. Helemaal klaar was hij toen 
nog niet. Vrijdag 12 juli on 11.30 uur komt Hans terug om het insectenhotel af te bouwen. 
Vind je het leuk om mee te bouwen? Van harte welkom op de tuin! Koffie/thee en iets 
lekkers zijn aanwezig. 
 
Gezocht bruikbare (tweede-hands) kinderboeken en knutselmateriaal 
Op woensdag 2 oktober wordt de jaarlijkse kinderboekenmarkt gehouden op Brede School 
Het Zand. Naast allerlei activiteiten verkopen wij dan ook tweede-hands kinderboeken. De 
opbrengst hiervan gaat naar de schoolbibliotheken om nieuwe boeken van te kopen. Dus 
mocht u bruikbare kinderboeken hebben dan vragen wij u deze alvast te verzamelen. Vlak 
voor de kinderboekenmarkt kunt u deze dan inleveren op school. Hier wordt nog over 
gecommuniceerd. 
Mocht u toch aan het verzamelen zijn, voor de activiteiten zoeken wij dopjes, lintjes, 
kurken en meer om (oa) voertuigen van te knutselen. Het thema van de 
kinderboekenweek 2019 is namelijk: Reis mee! Allemaal instappen! Reis mee met de 
fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip.  
 
Bereikbaarheid DOCK in de zomerperiode 
In de zomerperiode zijn er geen activiteiten in het Buurtcentrum Het Zand. De sociaal 
beheerders en de sociaal makelaars zijn via de mail en/of telefoon te bereiken of te vinden 
op Buurtcentrum Bij de Buren in Parkwijk op de Eerste Oosterparklaan 76. 
Sociaal beheer: 
Mustafa Berkane, Tel: 06 557 855 65, mberkane@dock.nl     
Ingrid van den Bedem, Tel: 06 115 196 07, ivdbedem@dock.nl 
Sociaal makelaar: 
Fouzia de Waal, Tel: 06 527 114 86, fdwaal@dock.nl  
Simone van der Sluijs, Tel: 06 250 300 63, svdsluijs@dock.nl 
Tijdens de zomertour is DOCK met de bakfiets op de woensdagen in de maand juli 2019 
te vinden op de Citroenvlinder, Jan Bronnerlaan en Emmy van Lokhorststraat. Voor vragen 
of meer informatie: svdsluijs@dock.nl 06 – 250300 63.    
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Feestelijke afsluiting koffieochtend woensdag 17 juli van 8.45-10.00 uur in de 
huiskamer. Koffie, thee en lekkers staat klaar! Na de zomerstop starten de koffieochtenden 
op 4 september weer! Contact: Simone van der Sluijs, tel. 06-25030063. 
 
Tips 
Zaterdag 13 juli is de Open Imkerijdag, in het Willem-Alexanderpark 13.00 – 16.00 uur 
Neem een kijkje in de bijenstal (naast de Dafne Schippersbrug), zoek de koningin of maak 
je eigen zaadbommen. De imkers Kees en Liesbeth zijn ter plaatse. Verder kun je 
propoliszalf proberen en misschien is er wel voorjaarshoning te koop... 
http://www.stadsbij.com/landelijke-open-imkerijdag-13-juli-2019/ 
 
Tijdens BeNeLadiesTour op donderdag 18 juli 17.00 – 21.00 uur zijn er ook activiteiten 
voor kinderen en volwassenen op het Brusselplein. Zo ligt er pumptrack. Op dit uitdagende 
en afwisselende parcours met heuvels en kuilen die elkaar opvolgen in een ritmisch 
patroon kan jong en oud zich uitleven. Er is tevens een podium met livemuziek.  
Info: https://www.sportstad-utrecht.nl/agenda/bene-ladies-tour/ 
 
Voor zomervakantietips: zie bord in de hal  
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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