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Hallo!  

Ga jij ( samen met je ouders) deze zomer met ons mee op reis in 
Leidsche Rijn? 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...

.................................................................................................................................................
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Hele zomervakantie

WAT
Lekker chillen en zwemmen? De hele 
zomer, bij boven de 22 graden is JoU op 
het strand van de Haarrijnse plas actief. 
Wil je daar een praatje maken of 
voetballen, wees 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 Buurtcamping Hoge Woerd! 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 

Leefttijd: 10+ 

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

WAT
Op stadsboerderij Steede Hoge Woerd 
is altijd wat te doen: kom spelen in de 
natuurspeelplaats, zeg gedag tegen alle 
dieren in de dierenweides, kom genieten 
van verse oogst van groente en fruit van
het seizoen. In de zomer is de pluktuin 
geopend. 

Steede Hoge Woerd ligt in het Castellum 
Hoge Woerd: een unieke combinatie van 
theater, museum, café en stadsboerderij. 

Geopend van dinsdag t/m zondag tussen 
10.00 en 17.00 uur

Alle informatie over Steede Hoge Woerd 
vind je op www.utrechtnatuurlijk.nl/
steedehogewoerd

WAAR
Stadsboerderij Steede Hoge Woerd, 
Hoge Woerdplein 1, De Meern 

Op Steede Hoge Woerd houden we ons aan de 
dan geldende corona-maatregelen  
 

Organisatie 
www.utrechtnatuurlijk.nl/steedehogewoerd 
steedehogewoerd@utrechtnatuurlijk.nl 
030-7533860 
 

* Let op!  
- Alleen de sport en cultuurmakelaars kunnen in deze groep berichten plaatsen. Leden kunnen dus alleen 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 Leidsche Rijn! 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: 06-13597042

Wil je niet in de 

WhatsAppgroep, maar heb je 

wel een vraag? Stuur dan een 

WhatsAppje, SMSje of bel naar 

de sport en cultuurmakelaars

06-13597042    

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 
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Vrijdag 16 juli t/m zondag 18 juli

Natuur & Avontuur

WAT
Van 16 t/m 18  juli kunnen bewoners van 
Vleuten / De Meern / Leidsche Rijn op een 
betaalbare mini- vakantie gaan bij Steede 
Hoge Woerd en genieten van allerlei 
activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, 
eten, sport en ontspanning. 

Door samen de camping op te bouwen en 
activiteiten te organiseren leren buurt-
bewoners elkaar en zichzelf beter kennen. 

AANMELDEN
Volg ons Facebook account van Buurtcamping 
Hoge Woerd voor meer informatie over 
reserveren en prijzen en bekijk onze site: 
www.debuurtcamping.nl/camping/hoge-woerd/

WAAR
Steede Hoge Woerd / Castellum Hoge Woerd 
Weekend is inclusief 2 overnachtingen in je eigen 
meegebrachte tentje met minimaal 1 volwassene. 

De corona-maatregelen van dat moment zullen wij 
hanteren.

Hele gezin

Organisatie 
De Buurtcamping Utrecht
www.debuurtcamping.nl/camping/hoge-woerd
Contactpersoon 
Joyce Seerden
hogewoerd@debuurtcamping   

Voor prijzen zie website (Korting met Upas)
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9:30 - 12:30 uur

Sport & Spel

WAT
Nog geen leuke plannen deze zomervakantie? 
Geen punt, want de Zomer Express komt dit jaar 
weer naar jou toe in de zomervakantie! De cre-
atiefste sporters en de sportiefste kunstenaars 
organiseren een onvergetelijke vakantieweek! 

Kom deze zomervakantie naar de Zomer Express 
in Leidsche Rijn. Daar ga je vier ochtenden aan 
de slag met sport en cultuur. Samen werk je naar 
een eindpresentatie toe.  

AANMELDEN
Aanmelden kan door een ticket te reserveren via 
www.zimihc.nl of app/bel met 06-13597042 

WAAR
De Vrijstaat
Hof van Monaco 3 Utrecht

6 t/m 10 jaar
(gratis met Upas)

Organisatie
De Vrijstaat
www.devrijstaat.nl
Contactpersoon 
Ynama Wigman 
info@devrijstaat.nl 
030 3030012 

€25,-

WANNEER
Elke dag tijdens week 1 + week 2 
van de zomervakantie.

66 77
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WAT
In aanloop naar het Leidsche Rijn Festival in 
september zijn we net als vorig jaar met een 
gratis workshopprogramma te vinden in de 
speeltuinen van Leidsche Rijn en Vleuten-De 
Meern. 

Het programma en de planning wordt bekend 
gemaakt via www.leidscherijnfestival.nl.

AANMELDEN
Open inloop

WAAR
Speeltuinen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Houd onze website www.leidscherijnfestival.nl in de 
gaten voor het programma en updates.  
    

Organisatie 
Cultuur 19
www.cultuur19.nl
Contactpersoon  
Claudia van Swelm
info@cultuur19.nl 
0306703122 

Het hele gezin € 0,-

WANNEER
Maandag 19 t/m zondag 25 juli 
(Eerste week zomervakantie)

 

Kunst & Cultuur

AANMELDEN
Opgeven kan via de website: 
www.raumutrecht.nl/zomerbijraum

Programma’s vinden plaats van woensdag t/m zondag. 
Het volledige programma vind je op raumutrecht.nl/
zomerbijraum. 

4 t/m 12 jaar 
(onder de 7 jaar met begeleiding ouder)

€0,-
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Hele zomervakantie

WAT
De hele zomervakantie kan je bij stadslab 
RAUM op het Berlijnplein van woensdag t/m 
zondag van alles beleven: van knutselen 
tot dans, muziek en theater. Omdat we het 
belangrijk vinden dat iedereen in de stad kan 
meespelen zijn de kinderworkshops gratis 
toegankelijk! Zo kan er in de timmertuin naar 
hartenlust gebouwd en getimmerd worden 
aan een eigen fantasiedier, bak je je eigen 
broodjes en popcorn in de duinen, kan je 
meewerken aan een zeepkisten-optocht 
enis er een kunstroute speciaal voor 
nieuwsgierige kids.  
 
De workshops worden gegeven door Studio 
Lijm, in de bijzondere omgeving van de 
openluchtexpositie RAUM der Lusten. Ouders 
kunnen de expositie bezoeken en natuurlijk 
genieten op het zonnige terras van 
Wijkrestaurant Venster. 

WAAR
Berlijnplein  (woendag t/m zondag) 
Verzamelen bij de totempaal op het plein.   
 
Organisatie 
Raum 
www.raumutrecht.nl  
Contact
Iris
iris@raumutrecht.nl
0646241841

NOTITIESNOTITIES
Heb je leuke dingen meegemaakt? 

Schrijf ze hier dan op zodat je het niet vergeet!

88 99



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

17.010 en 13 uur. 
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WANNEER
Zondags (In de zomervakantie alleen op aanvraag)

Kunst  & Cultuur

WAT
Op zoek naar een creatief gezinsuitje voor de 
zondagmiddag? Kom naar Flower Bomb op 
De Vrijstaat. Kunstenaar Jolanda Schouten 
neemt je mee op ontdekkingstocht door de 
Tuin en in de werkplaatsen ga je zelf aan de 
slag.  
 
Benieuwd wat je allemaal kunt doen? Maak 
een eigen aquarel van bloemen in het 
Tuinatelier, neem deel aan de theeceremonie 
in de Theetuin, maak je eigen bloembom 
in de Kleiwerkplaats en bouw mee aan het 
Tuintapijt van vilt. 

En als het weer het toelaat dan veroveren we 
de buitenruimte door middel van Guerrilla 
Gardening.  

AANMELDEN
www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/
flower-bomb/  

WAAR
Het Gebouw (t.o. Madridstraat 1, Utrecht) 

Een bezoek aan Flower Bomb kost tijdens reguliere 
openingstijden 7,50 euro per persoon. Tijdens de 
zomervakantie gaan we alleen open op aanvraag. 
Hier gelden aparte tarieven voor. Houd onze 
website in de gaten voor meer informatie. 

Organisatie 
De Vrijstaat
www.devrijstaat.nl
Contactpersoon  
Ynama Wigman 
De info@devrijstaat.nl
030 3030012

6 t/m 12 jaar €7,50
( Korting met Upas)
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WANNEER
Dinsdag 20 juli
Woensdag 21 juli
Donderdag 22 juli

Natuur & Avontuur

WAT
Proef de zomer, kom Zandhappen! Brede 
School Het Zand organiseert in samen-
werking met DOCK en Cultuur19 op Buurttuin 
Johanniterveld een vakantieprogramma. 

Met onder andere het Reizend Laboratorium 
en het Afhaalverhaal van de Bibliotheek, 
zingen en muziek maken met Jeroen Schipper, 
timmeren en afdrukken bij Wunderle, sporten 
in het park met SportUtrecht, activiteiten bij 
de Schaapskooi Park Groot Zandveld en de 
Maakplaats van Cultuur19.
(mede mogelijk gemaakt door het Initiatieven-
fonds)

AANMELDEN
Meld je bij de Buurttuin, ingang Vogelvlinderweg 50

WAAR
Brede School Het Zand.
Buurttuin Johanniterveld, 
Vogelvlinderweg 50 in Utrecht. 
Geldende Covid-19 maatregelen worden in acht. 
genomen.Bij heel slecht weer maken wij gebruik van de 
binnenruimtes van Brede School Het Zand, Pauwoogv-
linder 20, Utrecht. 
   

2 t/m 12 jaar

Organisatie 
Brede School Het Zand
www.bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/
Contactpersoon 
Hester Bruinsma 
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl
0640180192

€0 ,-

10-12 en 13-15 uur 
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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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Vanaf 16:00 uur

Sport & Spel

WAT
Danslessen voor kids leeftijd 4 t/m 15+
& Lady’s only lessen!

16.00 uur 4 t/m 7 jaar
17.00 uur 8 t/m 11 jaar
18.00 uur 12+
19.00 uur 15+
20.00 uur  Lady’s only

AANMELDEN
Opgeven via  www.jejo-dancefit.nl 
Of mail naar: Jejodance_fit@hotmail.com 

WAAR
Buurtcentrum Bij De Buren
Eerste Oosterparklaan 76 

4 t/m 15 jaar

Organisatie
Je Jo Dance Fit
www.jejo-dancefit.nl
Contactpersoon 
Jamila 
Jejodance_fit@hotmail.com  
0687099883 

€4,50

WANNEER
Dinsdag 20 Juli
Dinsdag 27 juli
Dinsdag  3 augustus
Dinsdag 10 augustus

Dinsdag 17 augustus
Dinsdag 24 augustus

AANMELDEN
Niet nodig

4 t/m 12 jaar €0,-
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Hele zomervakantie

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. 

Kom ons tegen bij Boerderij De Hoef, 
Berlijnplein of op een andere 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.  

Kijk op bibliotheekutrecht.nl/zomer wanneer 
de biebfiets bij jou in de buurt is. En check 
dan 
meteen de speciale voorlezers, zoals nijntje. 

WAAR
Berlijnplein, Bouwspeeltuin Voorn 
en Bosspeeltuin Maximapark  

Activiteit is voor ouders en kinderen, buiten in de 
openlucht.   

Organisatie 
Bibliotheek Utrecht 
www.bibliotheekutrecht.nl/zomer
Contact
Rozemarijn Gerritsen
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
030 286 1800

1212 1313



17.010 en 13 uur. 
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Media & Technologie

WAT
Het Reizend Lab van de Bibliotheek komt 
deze zomer naar je 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
Open inloop

WAAR
Brede School Het Zand . De activiteit is alleen voor 
kinderen, we vragen u als ouders elders te wachten.  

Het is een inloopactiviteit. Het kan dus zijn dat
je even moet wachten als het druk is.   
 

Organisatie 
Bibliotheek Utrecht
www.bibliotheekutrecht.nl
Contactpersoon  
Jessie Hanssen
educatie@bibliotheekutrecht.nl
030 – 286 1800

7 t/m 12 jaar € 0,-

WANNEER
Woensdag 21 juli

 13.00 – 15.00 uur

Organisatie
DOCK + SportUtrecht
www.sportstad-utrecht.nl
Contactpersoon
Randy van Schravendijk 
randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
06-42064730  
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16:00 - 17:00 uur

Sport & Spel

WAT
Tijdens ons vaste streetsports-activiteit in 
Hoge Weide organiseren we in de eerste week 
van de vakantie Streetsports PLUS!

We gaan verschillende soorten sporten en 
spellen doen. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door DOCK en SportUtrecht

WAAR
Park Hoge Weide, aan de kant van de dierenweide 
Donderdag 22 juli 16.00-17.00 

U kunt uw kind gemakkelijk halen en brengen, ook kunt 
u op afstand blijven kijken.   
   

6 t-m 12 jaar €0,-

WANNEER
Donderdag 22 juli

AANMELDEN
Open inloop

1414 1515



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!

AANMELDEN
Niet nodig

4 t/m 12 jaar €0,-
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Hele zomervakantie

WAT
Elke woensdag zorgen we voor een extra leuke 
middag tussen 15:00 - 16:00/16:30 uur tijdens 
Make & Move! 

Kunstenaars en sporters komen op bezoek bij 
Bouwspeeltuin Voorn in Leidsche Rijn. Samen 
met een groep kinderen kan je elke week iets 
nieuws komen leren! 

De hele zomervakantie lang kan je op 
woensdag langskomen en meedoen met de 
activiteit van Make & Move. 

Aanmelden hoeft niet, maar wees op tijd 
bij de speeltuin 

Vol = vol.

WAAR
Bouwspeeltuin Voorn 
Akkrumerraklaan 31, Utrecht 

In de speeltuin hanteren we natuurlijk de dan 
geldende Coronaregels.   

Organisatie 
ZIMIHC + Sport Utrecht
www.zimihc.nl / www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Kathelyn
sportencultuur@zimihc.nl
06 13597042
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15:00 - 16:30 uur

Sport & Spel

WAT
Ook in de zomervakanie gaan wij door met 
Streetsports Leeuwesteyn!

Kom gezellig langs om te sporten en te spelen. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door DOCK
en SportUtrecht.

AANMELDEN
Niet nodig

WAAR
Willem Alexanderpark, op de sportveldjes 

U kunt uw kind gemakkelijk brengen en halen. 
Ook kunt u op afstand meekijken. 
Er is een sociaal makelaar aanwezig voor eventuele 
vragen.   

6 t-m 12 jaar €0,-

WANNEER
Elke vrijdag van de zomervakantie.

Organisatie 
DOCK + Sport Utrecht
Contactpersoon
Hidde Martherus
hidde.martherus@sportutrecht.nl
06-42064742  

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

17.010 en 13 uur. 

D
E

 A
V

O
N

T
U

R
E

N
C

L
U

B

WANNEER
Maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus

Natuur & Avontuur

WAT
De Avonturenclub is een club voor kinderen die 
het niet erg vinden om vies of nat te worden. 
Samen met begeleider Daryo ga je in het 
Maximapark hutten bouwen, hout hakken, 
pijl en boog maken, slootje springen of 
broodjes bakken op een zelfgemaakt vuurtje. 
Ga je mee op avontuur? 

AANMELDEN
Je kunt je kind inschrijven door een mail te sturen 
naar d.verouden@gmail.com. U ontvangt dan een 
inschrijvingsformulier. 
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen per 
keer. Het streven is een vaste groep kinderen die 
vaker meedoen (minimaal 4 keer in een week). 
Bij overinschrijving wordt gekeken naar welke 
dag/dagen uw kind kan deelnemen. 
U betaalt per dagdeel dat uw kind meedoet €15. 

WAAR
Intratuin Leidsche Rijn, 
Vanuit daar gaan we het Maximapark in naar de 
startlocatie. Jonge kinderen die niet zelf naar huis 
mogen moeten worden opgehaald op de startlo-
catie. 
Kinderen moeten kleren aan die vies of nat mogen 
worden. Ook kan het zijn dat uw kind een wondje 
oploopt tijdens de Avonturenclub. 
Neem gerust contact op als u vragen heeft. 

6 t/m 12 jaar

Organisatie 
Ijsclub Siberia
https://ijsclubsiberia.nl/avonturenclub/ 
Contactpersoon
Daryo Verouden 
Avonturenclub.utrecht@gmail.com 
0623215511    

€ 15,-

13:00 - 16:00 uur 
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Timmeren, mime spelen, zomerspelletjes 
doen, soep koken in een heksenketel van 
groenten uit onze tuin... dat is zo maar een 
greep uit de vakantie-activiteiten in 
natuurspeeltuin De Hoef. 

Op Facebook, onze website en in de 
speeltuin zie je ons actuele zomer-
programma. En lekker buiten spelen 
kan je sowieso bij ons van dinsdag t/m 
zondag....! 

AANMELDEN
Opgeven voor speciale activiteiten via mail, 
Facebook, chat of telefoon. 

WAAR
Natuurspeeltuin De Hoef
Hogeweide 6A, Utrecht
 
In De Hoef gelden de actuele coronamaatregelen. 
   

4 t/m 10 jaar

Organisatie 
Natuurspeeltuin de Hoef
www.natuurspeeltuindehoef.nl
Contactpersoon
Marijke Orthel
natuurspeeltuindehoef@gmail.com
030-7853662

€ 0,-

Hele zomervakantie

1818 1919
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10:00 - 12:00 uur

Sport & Spel

WAT
Samen met Natuurspeeltuin de Hoef 
organiseert SportUtrecht een sportochtend 
voor de kleuters! 

Het wordt een gezellige activiteit waar een 
combinatie van handbal en korfbal wordt 
aangeboden.

AANMELDEN
Niet nodig

WAAR
Natuurspeeltuin De Hoef, Hogeweide 6 

U kunt uw kind gemakkelijk halen en brengen, 
Ook kunt u op afstand meekijken.   
 

4 t-m 6 jaar

Organisatie
Sport Utrecht + Speeltuin de Hoef
Contactpersoon 
Casper de Bruijn
casper.debruijn@sportutrecht.nl
06-14466969 

€0,-

WANNEER
Woensdag 25 augustus
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WAT
In je Makie is het zomerse kinderkunstlab 
van Cultuur19. In vier dagen tijd maak je met 
je mede-Makies een fantastisch kunstwerk. 

Je wordt erbij geholpen door twee 
professionele kunstenaars. Dit jaar zijn dat
theatermakers Tim Schouten en game 
ontwerper Joël Vegt.

AANMELDEN
info@cultuur19.nl

WAAR
CultuurCampus (Burchtpoort 5, Vleuten)

Prijzen worden nog bekend gemaakt op 
www.cultuur19.nl/agenda/in-je-makie-2021/  
  

Organisatie 
Cultuur 19
www.cultuur19.nl
Contactpersoon  
Claudia van Swelm
info@cultuur19.nl
030-670 3122

8 t-m 12 jaar (voor prijzen zie website)

WANNEER
Dinsdag 24 augsutus t/m vr 27 augustus

 9.00-17.00 uur

Kunst & Cultuur

Welke stickers zou jij in je agenda willen plakken?
Maak hier je eigen ontwerpen! 

2020 2121
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Kunst &Cultuur

WAT
Een tof festival, voor en door jongeren. Dat is 
het VrijSpraak-festival. 

Met een zelfgebouwde Vrijstaat-foodtruck, 
food & drinks en muziekoptredens.  En dat 
alles in Flower Power stijl!

AANMELDEN
Niet nodig

WAAR
De Vrijstaat (Hof van Monaco 3, Utrecht) 

Houd onze website in de gaten voor meer info
en exacte tijden 

Organisatie
De Vrijstaat 
www.devrijstaat.nl
Contactpersoon 
Ynama Wigman
info@devrijstaat.nl 
030 3030012 

Vanaf 12 jaar € 0,-

WANNEER
Zaterdag 28 augustus

 Middag en avond
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Cultuur19 heeft een speciale geocacheroute 
uitgestippeld in het Máximapark. 
 
Geocaching is een wandeling met behulp van 
een GPS-apparaat, die leidt naar de plek van 
een ‘schat’. De route leidt je op een speelse 
en spannende manier door het park.

De route kan te voet of per fiets worden 
afgelegd. Je hebt een GPS-apparaat nodig of 
je kunt hiervoor een app downloaden op je 
mobiel (zoek op geocaching).

De route en meer informatie is te vinden op 
www.zingendebeelden.nl/geocaching/  

AANMELDEN
Niet nodig.

WAAR
Máximapark. 

Kijk op 
www.zingendebeelden.nl/geocaching/ 
voor alle info.   

Organisatie 
Cultuur 19 
www.cultuur19.nl
Contactpersoon  
Claudia van Swelm 
info@cultuur19.nl
0306703122

Het hele gezin € 0,-

Hele zomervakantie

2222 2323
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WAT
We trappen het Vrijstaat-seizoen af met 
performances van de kinderen, jongeren en 
kunstenaars van onze Kunstvakantieweek. 

Een happening in Flower Power stijl, waar we 
samen met jou de natuur vieren. In en om De 
Vrijstaat vullen we de ruimte met onze kunst-
werken en geven we jou een zinnenprikkelende 
ervaring. Dompel je onder in de vier elementen 
van onze natuur (water, aarde, lucht en vuur) 
en een mix aan disciplines (beeldende kunst, 
digitale media, theater & muziek).

AANMELDEN
Mocht het ivm de coronamaatregelen nog nodig 
zijn om vooraf te reserveren, dan maken we dat 
bekend via onze website.

WAAR
 
De Vrijstaat (Hof van Monaco 3, Utrecht) 

Houd onze website in de gaten 
voor meer informatie en exacte tijden.  
  

Organisatie 
De Vrijstaat
www.devrijstaat.nl
Contactpersoon  
Ynama Wigman 
info@devrijstaat.nl
030 3030012

Het hele gezin € 0,-

WANNEER
Zaterdag 28 augustus

Middag

Kunst &Cultuur
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Doe mee met de speurtocht en ontdek 
de stadsboerderij.
 
Kijk naar de wolken, luister naar het 
geklets van de varkens, en zoek je 
lievelingsgroente in de moestuin.
 
Met deze speurtocht ontdek je de 
stadsboerderij op een verrassende 
manier. 

Je kunt deze speurtocht vaker doen. 
Elke keer zul je andere dingen ont-
dekken.

AANMELDEN
Het is niet nodig om je op te geven. 
De speurtocht ligt voor je klaar in de stal. 

WAAR
Steede Hoge Woerd  
Hoge Woerd plein 1, De Meern (in het Castellum) 
 
De openingstijden van de steede zijn dinsdag t/m 
zondag van 10.00- 17.00 uur. Binnen deze tijden ben je 
welkom om de steede te bezoeken en de speurtocht te 
doen. Je vind de speurtocht in de stal.

Alle leeftijden

Organisatie 
Steede Hoge Woerd
www.utrechtnatuurlijk.nl/steedehogewoerd
Contactpersoon 
Esther Eshuis
steedehogewoerd@utrechtnatuurlijk.nl
030-7533860

€ 0,-

Hele zomervakantie

Brede School Het Zand

Zit je in de wijk: Het Zand op school of woon
 je in de wijk Het Zand? Dan kun je meedoen aan 

activiteiten van Brede School Het Zand. 

Drie keer per jaar worden er verschillende activiteiten aangeboden 
als: Graffity Art, Koken & bewegen, Leesclub, Muziek, Schaken, 

Tuinieren of Toneel. Of doe mee met een sport als Tennis, Basketbal 
of Atletiek. Je kunt altijd eerst een proefles volgen om te kijken of 

het iets voor je is.
Deze naschoolse activiteiten organiseren wij samen met, DOCK

SportUtrecht en wijkpartners. Daarnaast zijn er ook activiteiten aan 
in de Kinderboekenweek, de schooltuinen en in de vakanties.

Nieuwsgierig naar wat er komend schooljaar allemaal georganiseerd 
wordt? Kijk op: www.bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

Deze zomervakantie kun je alvast kennis maken met de 
Brede School tijdens de vakantieweek Zandhappen 
van 20 t/m 22 juli (zie bladzijde 9 van dit boekje).

Brede School De Klimroos

Brede School De Klimroos staat in Parkwijk. Ook daar 
worden verschillende activiteiten aangeboden in 

samenwerking met DOCK en SportUtrecht.
Wil je weten wat daar georganiseerd wordt?

 Kijk op: www.bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/

2424 2525
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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 + Sport Utrecht
www.zimihc.nl / www.sportutrecht.nl
Contact 
sportencultuur@zimihc.nl
0613597042

€ 25,-

10:00 - 12.00 uur

WANNEER 
Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 augustus

Sport & Spel

2626 2727



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

Sam& springt bij samenvoorallekinderen.nl 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.
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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!

VRIJ SPELVRIJ SPEL
Helemaal geïnspireerd geraakt door al die leuke activiteiten?
Op deze lege pagina kan je de creativiteit nog even loslaten!

Teken, verf of plak ‘em vol!

3030 3131



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

 

Sociaal makelaars van DOCK gaan ook deze 
 zomer weer op zomertour!
Elke week gaan we in de wijk op pad met de
bakfiets. We horen graag wat jullie ideeën zijn
voor de wijk en of we dat samen met jullie (en
jullie ouders) kunnen organiseren. Ook hebben
we speelmateriaal bij ons om samen te spelen
in de straat. Iedereen is van harte welkom!

 

in Leidsche Rijn

Zomertour

Buurtcentra
Het Zand 
WIjk: 't Zand

 

Pauwoogvlinder 20
 Ingrid van den Bedem

ivdbedem@dock.nl
 

Bij de Buren
Wijk: Parkwijk

 

Eerste Oosterparklaan 76
Robbert Dijs
rdijs@dock.nl

Hoge weide
Wijk: Hoge Weide

 

Laurierweg 104 
bchogeweide@dock.nl

Hof 't spoor
Wijk: Terwijde

 

Operettelaan 629
Mustafa Berkane

mberkane@dock.nl

leidscherijn@dock.nl

www.dock.nl/utrecht

Bouwspeeltuin Voorn

DOCK Utrecht Leidsche Rijn

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 Bouwspeeltuin
Voorn. Kom zandkastelen bouwen,
schommelen, rennen, voetballen en gezellig
met je vrienden samen spelen. Er is 
genoeg te beleven! 
Heb je ideeën over activiteiten
in de speeltuin of wil je meehelpen? 
Loop binnen en laat het ons weten. 

 

Vier de zomer met & bij 

Openingstijden:
 

Ma t/m vrijdag
12.00-17.30 uur

 

Weekend:
13.00-17.00 uur

 

Akkrumerraklaan 31

 cehadji@dock.nl 

tel. 06 59 99 05 30

bouwspeeltuin Voorn

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 je 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 leidscherijn@dock.nl.  
 

ZEt je talent in!

3232 3333



Dit ZOMERVAKANTIE DOEBOEK is mede mogelijk 
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 !


