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Wij wensen dat ieder het jaar 2022 gezond en wel is ingegaan. De eerste maand van het 
nieuwe jaar is achter de rug en nieuwe naschoolse activiteiten zijn begonnen. 
 
In deze nieuwsbrief van 30 januari kunt u lezen over: 

- Geen Duik-op in het Zand 6 februari 2022 
- Naschoolse activiteiten 
- Geen geld voor schoolspullen en meer . . . 
- Buurtsportclub Rijnvliet 6-14 jaar start dinsdag 29 maart 
- Woensdag 16 februari webinar ‘gezond én gezellig eten’  
- Verbouwing Buurtcentrum Het Zand 
- Start Wijkkinderraad 

 
Geen Duik-op in Het Zand zondag 6 februari 2022 
Dit jaar zouden wij een Duik-op in het Zand organiseren op zondag 6 februari. Maar helaas 
zien wij nu geen kans om dit door de nodige coronamaatregelen te organiseren. 
Wij duiken vast een andere keer op in de wijk. Tot dan! 
 
Naschoolse activiteiten 
Begin januari kon er ingeschreven worden op naschoolse activiteiten. De toneelcursus is 
met een grote groep enthousiaste kinderen van 5+ op dinsdag 17 januari begonnen. De 
toneelgroep van 9+ is met een kleiner groepje van start gegaan. Voor de rugby op 
donderdag was maar 1 aanmelding en deze is dus geannuleerd. Voor de dans op 
woensdag bij PM-Dance en voor Wudao Kungfu kwamen ook aardig wat aanmeldingen 
binnen. Op de Tuinbikkels is ook grif ingeschreven. Er is nog maar een enkele plek vrij. 
De Tuinbikkels voor groep 5 t/m 8 starten op dinsdag 15 maart.  
Info en aanmelden: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 
 
Geen geld voor schoolspullen, uitjes, sport, muziek-, zwem- of dansles? 
Sam& springt bij in Utrecht. 
Het lijkt zo normaal dat alle kinderen in Utrecht mee kunnen doen. 
Maar niet elke ouder kan het betalen. Ouders en intermediairs kunnen 
bij ons een aanvraag doen voor één of meerdere voorzieningen. 
Dankzij de voorzieningen kunnen deze kinderen meedoen met activiteiten 
zoals sport, vieren van een verjaardag of een schoolreisje. 
Kijk op de flyer (https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/geen-geld-voor-schoolspullen-sport-
muziek-zwem-of-dansles/) voor de specifieke fondsen.  
Of ga rechtstreeks naar: https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 
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Buurtsportclub Rijnvliet: voetbal-rugby-hockey-tennis voor 6-14 jaar 
Van 29 maart t/m 28 juni iedere dinsdag van 17.00-18.00 uur is er een nieuwe ronde van 
de Buurtsportclub Rijnvliet. De 4 aangesloten verenigingen URC, SV Nieuw Utrecht, HC 
Rijnvliet en PVDV organiseren sportspecifieke trainingen. Op deze manier leren de 
kinderen de sport en de sportvereniging kennen.  
Voor info en inschrijven: www.tinyurl.com/buurtsportclubrijnvliet 
Vragen: tom.linssen@sportutrecht.nl, 06 – 10050363. 
 
Woensdag 16 februari 19.30-20.30 uur webinar ‘gezond én gezellig eten’  
Jeugdgezondheidszorg Utrecht organiseert (samen met Lokalis) bijeenkomsten voor 
ouders over verschillende opvoedthema's.  
Het gratis online webinar ‘gezond én gezellig eten’ is bedoeld voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 8 jaar, die te maken hebben met een etensstrijd tijdens etenstijd.  
Voor meer informatie en/of aanmelden: website Jeugd en Gezin Utrecht.  
 
Verbouwing Buurtcentrum Het Zand 
Op 1 maart gaat de aannemer starten met de verbouwing van het welzijnsgedeelte, het 
middengedeelte van het pand.  Dit betekent dat er vanaf nu al opgeruimd wordt en er 
meubilair naar elders verhuisd. Wat kunt u na de verbouwing zoal verwachten: 

• Een gezellige huiskamer voor de buurt waar de koffie klaarstaat, waar u een potje 
kunt biljarten of een praatje kunt maken  

• Een ruime keuken die uitnodigt om samen heerlijke gerechten te maken 
• Een schitterende theaterzaal, inclusief licht en geluid 

Tijdens de verbouwing blijven de sociaal makelaars bereikbaar!  Het spreekuur van de 
Buurtpsycholoog zal vanaf 1 maart in buurtcentrum Hoge Weide plaats vinden.  
Neem voor meer informatie, ook voor het organiseren van activiteiten, contact op met: 
Dennis Schoonhoven, 06-59917673 / dschoonhoven@dock.nl 
Buurtpsycholoog LR: https://buurtpsycholoog.nl/Home/ 
 
Start Wijkkinderraad 
De voorbereidingen voor de wijkkinderraad zijn in volle gang. Acht scholen hebben zich 
aangemeld die ieder 2 raadsleden uit groep 7 afvaardigen voor de wijkkinderraad. 
Donderdag 17 februari staat de 1e bijeenkomst gepland. Dinsdag 25 januari zijn Dennis en 
Marilou, de sociaal makelaars jeugd van DOCK, de scholen langs gegaan om de kinderen 
van de wijkkinderraad een goodiebag te geven voor een goede start van de wijkkinderraad.  
 

  Dennis en Marilou van DOCK overhandigen de ‘goodiebags’ 
 
DOCK Utrecht/Leidsche Rijn: https://www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn/ 
Sociaal makelaar Jeugd: Dennis Schoonhoven, 06-59917673, dschoonhoven@dock.nl 
Sociaal makelaar: Fouzia de Waal, 06 - 52711486, fdwaal@dock.nl 
Website Brede School Het Zand: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand Contact: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl F facebook 

 
Sinds  9 januari 2006 wordt er binnen Brede School Het Zand samengewerkt als partners door: 
Montessorischool Arcade - OBS Het Zand -DOCK - Saartje kinderopvang en buitenschoolse opvang - Cultuur19 - KOKO 
Kinderopvang 
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