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Dag Allemaal,  
 
Het is lente en dit weekend gaat de zomertijd weer in. In de nacht van zaterdag 27 
op zondag 28 maart wordt de klok een uur vooruit gezet. 
 
In deze nieuwsbrief van 25 maart kunt u lezen over: 

- Tuinbrieven Tuinbikkels: naschools tuinieren 
- Bericht Utrecht Natuurlijk/Steede Hoge Woerd  
- Nieuws over Koorkest Brede School Het Zand 
- Sport&Spel op de donderdagen gaat door 
- Vlog burgemeester wijkkinderraad  
- Vrolijk Pasen met DOCK woensdag 31 maart 
- Jeugdorkest Leidsche Rijn zoekt nieuwe leden: proefrepetitie 1 april 

Tip 
- Kikkertiendaagse: van 21 t/m 30 maart 

 
Tuinbrieven Tuinbikkels: naschools tuinieren 
Dinsdag was de tweede bijeenkomst met de Tuinbikkels.Tuinbonen, erwten, 
aardappels en uien zitten in de grond. En radijs, bietjes, meiraap en wortelen zijn 
gezaaid. Een aardbei- en Vergeet-mij-niet-plantje zijn in de grond gezet en er is 
geleerd over en gekeken naar de eigenschappen van verschillende zaden.  
Lees hierover meer in de wekelijkse Tuinbrief op de website: 
https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/tuinbrieven-tuinbikkels-2021/ 
 
Bericht Utrecht Natuurlijk/Steede Hoge Woerd 
Buitenterrein geopend: het buitenterrein van Steede Hoge Woerd is vanaf dinsdag 
16 maart weer geopend voor publiek! https://www.utrechtnatuurlijk.nl/updatecorona/ 
Straattuin: niet alleen de Tuinbikkels en de scholen tuinieren maar ook bij Steede 
Hoge Woerd kan er gezamenlijk met je buren getuinierd worden. Woon je in Utrecht 
en heb je altijd al een moestuin willen starten met andere mensen? Vanaf maart 
kunnen inwoners van Utrecht zich aanmelden voor een gezamenlijk stuk Straattuin 
bij verschillende locaties van Utrecht Natuurlijk, zo ook op de tuin bij Steede Hoge 
Woerd: https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/start-jouw-gezamenlijke-straattuin-
met-buren-of-vrienden/ 
 

            
Tuinbikkels                                  Straattuinen                                        Jeugdorkest Leidsche Rijn 
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Nieuws over Koorkest Brede School Het Zand  
Het koorkest olv Jeroen Schipper zou woensdag 31 maart starten. Met Jeroen en 
Dekara hebben wij gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Vooralsnog zetten wij in op 
een woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur op 16 en/of 23 juni. Een middag met 
liedjes, djembés en mogelijk een afsluitende presentatie. Wij houden jullie op de 
hoogte! Zie ook: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
Sport & Spel op donderdag gaat nog even door! 
Doe mee met Sport & Spel op donderdagen 14.45-15.30 voor 7 t/m 12 jaar 
Voetbalveld Park Groot Zandveld. Kosteloos. Vooraf aanmelden niet nodig.  
Vraag/info: TOM.LINSSEN@SPORTUTRECHT.NL 06-48221205 
 
Vlog burgemeester/wijkkinderraad Leidsche Rijn olv DOCK  
Zoals eerder gemeld zijn er zijn nu 2 digitale bijeenkomsten geweest. De kinderen 
gaan een vlog maken over een mooie en lelijke plek in Leidsche Rijn en ze gaan 
kijken wat ze voor de wijk kunnen gaan betekenen.  
De oproep van de burgemeester en een aantal raadsleden hiertoe middels een eigen 
vlog is via deze link te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=w1ndkOWi3hY 
 
Vrolijk Pasen met DOCK woensdag 31 maart van 14.00 – 16.00 uur 
Buiten bij Buurtcentrum Het Zand kun je eitjes zoeken en iets te drinken-to-go halen 
woensdag 31 maart van 14.00 – 16.00 uur. 

 
 
Jeugdorkest Leidsche Rijn zoekt nieuwe leden: proefrepetitie 1 april 
Alle instrumenten uit een symfonieorkest zijn welkom. Benieuwd hoe het eraan 
toegaat?  
Bekijk dit filmpje: https://www.facebook.com/jeugdorkestLR/posts/125525222863959 
Familiebedrijf Van der Kleij - een wasserij en linnenverhuur voor horeca – heeft hun 
kantine ter beschikking gesteld om fysieke lessen mogelijk te maken: De 
Heldinnenlaan 199, Utrecht. 
Voor meer info en aanmelding voor de proefrepetitie op donderdag 1 april om 
16.15uur: www.jeugdorkestleidscherijn.nl 
 
Tip 

Kikkertiendaagse: van 21 t/m 30 maart met voorlezen met Kikker!  
Doe mee en download gratis les- en knutselmaterialen. 
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/kikkertiendaagse-2021/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOCK Utrecht/Leidsche Rijn: https://www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn/ 
Sociaal makelaar Jeugd: Simone van der Sluijs, 06 - 25030063, svdsluijs@dock.nl 
Sociaal makelaar: Fouzia de Waal, 06 - 52711486, fdwaal@dock.nl 
 
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator). 
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