
 

 

Programma BOUWPLAATS woensdag 22 mei 2019 
12.30 – 15.00 uur (tenzij anders vermeld) 

 

Tuin 
Insectenhotel bouwen met Utrecht Natuurlijk/Steede Hoge Woerd  
Kartonbouwplaats vanaf 13.00 uur met Myrthe Mandemakers bouwen met groot karton 

 
Schaapskooi Park Groot Zandveld 
Schaapskooi  
 -  schaapscheren 13.00 - 15.00 uur 
 -  lammetjes instuif 13.00 - 15.00 uur en naam geven aan lammetjes tweeling (ooien) 
 -  viltworkshop: met wol in 10 minuten een product vilten 
Stichting Bouwloods Utrecht 
 -  timmeren met hout en informatie over de bouwloods 

 
Rondlopend Acrobaten duo Zanzara 
 verbazingwekkende trucs, vrolijke muziek,  hoog boven iedereen uitstekend. Zo nu en dan 
 staan ze stil zodat iedereen die iets wil leren bij ze terecht kan. Op je handen staan, een 
 grote mensen piramide maken of door de lucht vliegen, probeer het een keer uit!  

 
Podium   14.00 uur Optreden Brede School Het Zand koorkest olv Jeroen Schipper 
  14.30 uur Optreden streetdancegroep PM-Dance met aansluitend dansworkshop  

 
Overige activiteiten  
Kopieerhuisje van Esther Hoogendijk, experimenteren met kopieerapparaten, knopjes en papier  
Schminken door Kinderparadijs Jansen & Jansen vanaf 13.00 uur 
Presentatie 3D-printer met Ivo 
Zandbouwplaats voor jonge kind, bouwen met zand, stenen en pvc-pijpen 
Minecraft speel het spel en bouw met dozen vanaf 13.00 uur 
Bouwdraairad met raddraaier Georgy voor de eigen ‘verbouwplannen’ 
Ontwerp je ideale school bij Architectenbureau Venhoeven CS vanaf 12.45 uur 
Bouwen met Kapla 
Kinderraad Brede School Het Zand 
 - Bouwhekken versieren met deuren (timmeren en verven) 
 - Presentatie voorstel klimrektoestel (geef je mening erover) 
Bouwspeurtocht gemaakt door Saartje Kinderopvang (op te halen bij de infokraam) 
Bouw een tent op bij Buurtcamping Maximapark 
 
Informatiekraam info programma, stempelkaart, bouwquiz, zonnebrand en EHBO 

 
Eten koffies van Koffie-K’tje, pannenkoeken, suikerspinnen, frisdranken en chips 

 
De Dag  van Natuur & Cultuur wordt georganiseerd door de partners van Brede School Het Zand: Cultuur19, DOCK, 
Saartje Kinderopvang, Montessorischool Arcade, OBS Het Zand en Spelenderwijs Utrecht. Met medewerking van 
Steede Hoge Woerd, Schaapskooi Park Groot Zandveld, Kinderparadijs Jansen & Jansen, Stichting Bouwloods 
Utrecht en Architectenbureau VenhoevenCS. Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het initiatievenfonds van 
de Gemeente Utrecht en sponsoring door Van Wijk Nieuwegein.  


