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In deze nieuwsbrief een overzicht van verschillende krokusvakantieactiviteiten in de wijk en 
meer. Iedereen fijne dagen met wat zonneschijn gewenst! 
 
In deze nieuwsbrief van 23 februari kunt u lezen over: 

- Krokusvakantieactiviteiten 
Steede Hoge Woerd 1 en 3 maart 
Podium Hoge Woerd Lenteuitjes 
Museum Hoge Woerd 
Winter Express 1 en 2 maart 
Streetsports XL vrijdag 4 maart 
Bouwspeeltuin Voorn 2, 4 en 6 maart 

 Urban Mix donderdag 3 maart 2022 Brede School Vleuterweide 
- Buurtsportclub Rijnvliet 6-14 jaar start dinsdag 29 maart 
- Verbouwing Buurtcentrum Het Zand 
- Korte terugblik wijkkinderraadsbijeenkomst van 17 februari 
- Nieuwe wijkwethouder Vleuten-De Meern: Rachel Streefland  
- Met elkaar gedichten maken in de buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn  
- Gesprek U-in-de-Wijk LR met directeur obs het Zand over bestrijding kinderarmoede 
- Bereikbaarheid brede schoolcoördinator 

 
Krokusvakantieactiviteiten 
  Voorjaarsvakantie bij Steede Hoge Woerd 
Kom in je voorjaarsvakantie naar Steede Hoge Woerd op het Castellum. Er zijn leuke 
activiteiten voor jong & oud: kom kaas maken en lekker werken op de boerderij!  
dinsdag 1 maart 10.00 tot 13.00 uur: Workshop kaas maken - volwassenen en kinderen 
onder begeleiding. In deze workshop leer je in één ochtend hoe je kaas maakt. Aan het 
eind van de workshop heb je een jonge kaas. Beperkt plek. Inclusief lunch. 
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/voorjaarsvakantie-zelf-kaas-maken-inclusief-
lunch/ 
donderdag 3 maart 11.00 tot 12.00 uur: Kom werken op de boerderij als dierverzorger. 
Misschien zijn er dan al lammetjes! Voor iedereen van 8 tot 80 :) 
Wacht niet te lang met inschrijven want er is beperkt plek. 
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/werken-op-de-boerderij/ 
Expositie Insecten: Mooi!  
Schilderijen, keramiek, textiel en collages: medewerkers van Abrona hebben zich laten  
inspireren door de kleurrijke wereld van insecten.  
Steede Hoge Woerd: di t/m zo 10.00-17.00 uur (maandag gesloten). Hoge Woerdplein 1, 
3454 PB De Meern. www.utrechtnatuurlijk.nl 
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Podium Hoge Woerd Lenteuitjes 
Diverse theater/dansvoorstellingen vanaf zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart vanaf 3+ 
t/m 7+. Programma: https://www.podiumhogewoerd.nl/lente-uitjes 

Museum Hoge Woerd 
Activiteiten: https://www.museumhogewoerd.nl/aanbod/ 
 

      
            WinterExpress     Bouwspeeltuin Voorn   Streetsports XL 
 

Winter Express in de krokusvakantie voor kinderen vanaf groep 4 
Een sport en cultuur tweedaagse in Leidsche Rijn georganiseerd door ZIMIHC, 
SportUtrecht en De Vrijstaat.Lekker creatief aan de slag en je uitleven tijdens het sporten.  
Dagen en tijden: https://www.zimihc.nl/agenda/winter-express/ 
Kosten: U-pas gratis, anders 25 euro.  
Tickets: https://www.zimihc.nl/agenda/winter-express/ 
Informatie in het Engels: https://www.zimihc.nl/winter-express/ 
LEIDSCHE RIJN - Locatie: De Vrijstaat  
Dinsdag 1 en woensdag 2 maart - 10:00 - 15:00 uur - Video mapping & Voetbal  
Vragen & hulp? sportencultuur@zimihc.nl of 0616427574 
 

Streetsports XL vrijdag 4 maart 12.30 – 14.30 uur  
op het Muziekplein (Terwijde) voor jongeren vanaf 12 jaar (maar vanaf 8 jaar ook welkom!) 
door SportUtrecht, DOCK en JOU. Met Bubbel Voetbal en Archery Tag. 
Info: Dennis Schoonhoven, 06-59917673, dschoonhoven@dock.nl 
 

Bouwspeeltuin Voorn 
Woensdag 2 maart van 14:00- 16:00 uur Bakken! 
Vrijdag 4 maart van 14:00- 15:00 uur Dans spelletjes 
Zondag 6 maart van 14:00- 16:00 uur Lentebloeiers/Druktechniek (workshop) 
Adres: Akkrumerraklaan 31, 3544 TS Utrecht 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 12-17uuur. Zaterdag en zondag 13-17uur. 
 

Urban Mix donderdag 3 maart 2022 Brede School Vleuterweide 
Voor iedereen van 7 t/m 14 jaar.  
Info/programma: https://bredeschoolutrecht.nl/vleuterweide/informatie/ 
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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. Info/inschrijven: www.tinyurl.com/buurtsportclubrijnvliet  
Vragen: tom.linssen@sportutrecht.nl, 06 – 10050363. 
 

    
                                                                               Impressie nieuwe huiskamer 

Verbouwing Buurtcentrum Het Zand 
Op 1 maart gaat de aannemer starten met de verbouwing van het welzijnsgedeelte. 
Dit betekent dat u vanaf nu een kale ruimte zult treffen. 
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/ 
 
Korte terugblik wijkkinderraadsbijeenkomst van 17 februari 
De eerste Kinderraadbijeenkomst op donderdag 17 februari was een succes! Het is een 
leuke enthousiaste groep leerlingen die samen de wijk vertegenwoordigen. Er is opgehaald 
wat de kinderen belangrijk vinden in hun wijk/buurt. Hier zijn al mooie dingen uitgekomen.  
De 2e bijeenkomst is donderdag 10 maart. De wijkkinderraad bestaat uit afgevaardigden uit 
groep 7 van acht scholen uit de wijk en worden door Dennis en Marilou, sociaal makelaars 
jeugd van DOCK, begeleidt. 
 

   
Wijkkinderraad Leidsche Rijn 2022             Wijkwethouder Vleuten-De Meern : Rachel Streefland  
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Nieuwe wijkwethouder Vleuten-De Meern : Rachel Streefland  
"Sinds 2 weken ben ik wethouder in Utrecht en wijkwethouder voor Vleuten-De Meern. Als 
wethouder ga ik me ervoor inzetten dat iedereen kan meedoen in onze stad. En dat waar 
een beetje hulp nodig is, deze ook geboden wordt. Tot snel!"  
U kunt tijdens het spreekuur van de wijkwethouder vragen stellen en ideeën inbrengen over 
uw wijk. Het spreekuur is 1 keer per maand.  
Info: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-vleuten-de-meern/uw-initiatief-en-
invloed/wijkspreekuur-vleuten-de-meern/ 
 
Met elkaar gedichten maken in de buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn  
Vindt u het leuk om met woorden en zinnen te spelen en samen met anderen een gedicht 
te maken? U bent elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom in de 
buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn. Vergeet u niet aan te melden: 
beatriz@buurtwerkkamer.nl of 06-36414040 Berlijnplein 530, 3541 Utrecht 
 
Gesprek U-in-de-Wijk LR met directeur obs het Zand Antoinette Crawfurd-Smit over 
bestrijding kinderarmoede: https://youtu.be/lW2hbE55TYA 
 
Bereikbaarheid brede schoolcoördinator 
U kunt mij, Hester Bruinsma brede schoolcoördinator, als vanouds nog steeds bereiken via 
de mail h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl en het telefoonnummer 06 – 401 80 192.  
Ook al zal ik door de verbouwing van het welzijnsgedeelte op verschillende plekken in de 
wijk ‘kantoor gaan houden’ ik zal regelmatig ook in/om de Pauwoogvlinder aanwezig zijn. 
 
 
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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