
DINSDAG/DONDERDAG/VRIJDAG/ZATERDAG/ZONDAG 

KUNGFU (6 t/m 12 jaar) 
Je traint bij de Wudao Kungfu school je mind, body & spirit. Je leert wat respect 

is en tijdens oefeningen werk je aan discipline, doorzettingsvermogen en 

concentratie. Met de standen-, stoot-en traptechnieken worden vaardigheden 

als balans, coördinatie, flexibiliteit en zelfvertrouwen geoefend. 

Na aanmelding ontvangt u de verdere informatie over de kungfulessen  

van de Wudao Kungfu school. 

tijden:   

dinsdag 18.30-19.30 uur: 20, 27 september, 4, 11, 18 oktober 

donderdag 18.30-20.00 uur: 22, 29 september, 6, 13, 20 oktober  

vrijdag 18.30-20.00 uur: 23, 30 september, 7, 14, 21 oktober 

zaterdag 14.00 – 16.00 uur: 24 september, 1, 8, 15, 22 oktober 

zondag 13.00-14.30 uur: 25 september, 2, 9, 16, 23 oktober 

voor: vanaf 6 jaar   max: 5 deelnemers per dag 

kosten: 5€ voor 5 lessen 

plaats: Wudao Center, Gessel 4, 3454 MZ, Utrecht 

door: Wudao Kungfu school Info: https://wudaokungfu.nl/ 

opgeven: via website Brede School Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-

zand/activiteiten/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijven voor de activiteiten (tenzij anders vermeld) via de website van 

Brede School Het Zand: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

Op de rode aanmeldknop bij de desbetreffende cursus klikken. Na inschrijving 

krijgt u bericht over definitieve plaatsing. De aanbieder ontvangt de 

deelnemerslijst voor rechtstreekse communicatie. U bent als ouder/verzorger 

zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen en ophalen van uw kind naar de 

cursuslocatie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie: Hester Bruinsma, coördinator Brede School Het Zand 

E h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl M 06 40 180 192  

W www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MAANDAG 

AVONTURENCLUB (groep 5 t/m 8) 
We gaan met elkaar avonturen beleven in de wijk. 

Van hutten bouwen, een vuurtje stoken, broodjes bakken, beestjes zoeken tot 

pijl en boog maken. Vies worden hoort er natuurlijk bij! 

 

start en einde: Buurtcentrum Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan 76.   

data: maandag 10, 17, 31 oktober, 7, 14 en 21 november (24/10 vakantie) 

tijd: 14.55-15.00 uur verzamelen en 15.00-16.30 uur Avonturenclub 

voor: groep 5 t/m 8   max: 10 deelnemers 

door: Verena Willemse/Wunderle ism Utrecht Natuurlijk 

kosten: U-pas+leerlingen Brede School Het Zand/De Klimroos gratis, overig 25€ 

Na aanmelding ontvangt u verdere informatie van de docente, Verena 

Willemse, over de Avonturenclub. 

opgeven: via website Brede School Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-

zand/activiteiten/ 
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DINSDAG 

FREERUNNEN (vanaf 7 jaar) 
Nieuw in de wijk. Ervaar bij Parkourculture de freerun cultuur: ongedwongen 

samenzijn, samen leren en samen lekker bewegen. Het freerunnen van buiten 

halen wij naar binnen. Bij Parkourculture stomen we je tijdens de binnenlessen 

veilig klaar voor het echte werk buiten. 

 

data: iedere dinsdag 

tijd: tussen16:00 -18:00 uur 

plaats: gymzaal  Verlengde Houtrakgracht  

kosten: je kunt je opgeven voor twee gratis proeflessen 

Info en aanmelden: https://parkourculture.nl/  

 

        
                Freerunnen                              Sport op Rijnvliet 

BUURTSPORTCLUB RIJNVLIET 6-14 jaar 

start: dinsdag 13 september 2022 - 13 december 2022 tussen: 17.00-19.00 uur  

Iedere drie weken wordt er een nieuwe sport aangeboden 
kosten: €15,- voor 12 lessen (€1,50 per les), U-pas €10,- (€1,- per les) 

plaats: Sportpark Rijnvliet, Rijnvliet 3-5 

info en inschrijfformulier Buurtsportclub Rijnvliet: 

http://tinyurl.com/Buurtsportclub-Rijnvliet  

Contactpersonen: 

Mathieu Fuma mathieu.fuma@sportutrecht.nl of 06-44967111 

Tom Linssen tom.linssen@sportutrecht.nl of 06-10050363 

 

 

ATLETIEK (groep 3 t/m 8) 
Train 8 weken mee met atletiekvereniging U-Track! Er wordt in verschillende 

leeftijdsgroepen gewerkt aan de basisbeginselen van atletiek. Alle onderdelen 

worden geoefend: lopen, springen en werpen. Wat een mooie kans!  Er zijn per 

leeftijdsgroep 3 plaatsen beschikbaar. 

Na aanmelding ontvangt u de verdere informatie over de atletieklessen van U-

Track. 

 

leeftijd: groep 3/4/5 en 6/7 en 8 tijd: 17.00 – 18.30 uur 

data: dinsdag 20, 27 september, 4, 11, 18 oktober, 1, 8, 15 november 2022 

door: atletiekvereniging U-Track, Bart en Juul info: www.u-track.nl 

plaats: Atletiekbaan Amaliapark, Maartvlinder 70, Utrecht 

kosten: 5€ voor 8 lessen (contant betalen bij de 1e les)  

max: 3 voor groep 3/4/5 en 3 voor 6/7 en 3 voor groep 8 

opgeven: via website Brede School Het Zand https://bredeschoolutrecht.nl/het-

zand/activiteiten/ 

 

WOENSDAG 

MULTISPORTVERENIGING RIJNVLIET 6 – 10 jaar 
start: woensdag 7 september 16:30 - 17:30 uur  

voor: 6-10 jaar  

kosten: 100 euro voor een heel schooljaar 

plaats: Sportpark Rijnvliet, Rijnvliet 3-5 

info en inschrijfformulier: Multisportvereniging Rijnvliet: 

http://tinyurl.com/MSV-Rijnvliet   

 

                
                          Avonturenclub                                                                 Atletiek 
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