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DIT ZOMERVAKANTIE DOEBOEK IS VAN...
Utrecht, zomer 2021

........................................................................................................................................................................................

Beste ouder/verzorger,
Nog even en dan begint voor alle kinderen de zomervakantie.
Misschien gaan jullie op vakantie. Maar veel kinderen zijn ook een groot
deel van de zomer thuis. Dan is het leuk om samen iets te ondernemen.
Met andere kinderen uit de buurt, met broers en zussen, neven en nichtjes
of met elkaar als gezin.
In dit zomerprogrammaboekje vindt u een overzicht van activiteiten om te doen.
Voor kinderen van alle leeftijden; van peuters tot en met groep 8-leerlingen.

AGENDA
Noteer hier de activiteiten die je zou willen doen

Pagina

Activiteit

Datum

Tijd

Er is van alles wat: iets maken, doen of ontdekken. Buiten of binnen sporten,
spelen in de speeltuin, spelletjes doen of een workshop waarbij je iets kan leren.
Veel activiteiten zijn dichtbij huis en bijna alles is gratis.
Blader samen met uw kind(eren) door het boekje en kies maar 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 Zomer DoeBoek Rivieren-/Dichterswijk.
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!
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Breng dit lijstje naar je ouders
en vraag of ze je willen helpen met opgeven.
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Kunst & Cultuur

WANNEER

WANNEER

Vrijdag 16 t/m zondag 18 juli
15:00 en 15:00 uur

WAT

Ontmoet je buren op de Buurtcamping in
Park Transwijk!
Samen eten, ontspannen badmintonnen,
genieten van het kampvuur of deelnemen
aan een van de leuke en afwisselende
activiteiten op het gebied van sport,
spel, cultuur, muziek en natuur.
Leer je wijk beter kennen en beleef
een betaalbare mini-vakantie
in Park Transwijk!
Hou je niet van kamperen, maar wel
van ontmoetingen, samen eten en
gezelligheid? Kom dan vooral ook
even een kijkje nemen!
Alle leeftijden

AANMELDEN

€ 0,-

Voor het kamperen zijn er binnenkort twee tarieven
beschikbaar: een regulier tarief en een kortingstarief
voor mensen met een U-pas. Kampeerders dienen
zich wel van te voren op te geven, bezoekers kunnen
gewoon langskomen.

Zaterdag 17 juli

MUSICALE KUNST

BUURTCAMPING TRANSWIJK

Natuur & Avontuur

10:00 - 17:00 uur

WAT

Muziek maken en schilderen zijn twee
heel verschillende dingen. Maar het
is allebei kunst en daarom kan het
tegelijk!
Op deze eerste dag van de vakantie
gaan we een liedje maken van een
schilderij en schilderen op muziek.
Onder leiding van een muzikant en
kunstschilder ga je leren luisteren naar
een schilderij en kijken naar muziek.
Natuurlijk neem je je zelfgemaakte
kunst mee naar huis.
6 t/m 12 jaar

AANMELDEN

€ 60-

www.muziekvooriederkind.nl/inschrijven-stichting

WAAR

Kanaalweg 16

Park Transwijk, grasveld tegenover
Stadsboerderij Eilandsteede.
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G e e f ve e l
opstekers

Op vertoon van U-pas/ Jeugdsportfonds gratis

WAAR

Organisatie
De Buurtcamping Park Transwijk
www. debuurtcamping.nl/camping/
park-transwijk/
Contactpersoon Marloes Kollaard
parktranswijk@debuurtcamping.nl
06-14713508

TIPS VOOR
VREEDZAAM
SAMEN SPELEN

Organisatie
Muziek Voor Ieder Kind
www.muziekvooriederkind.nl

Contactpersoon
Matthijs Solinger
06-12152205

Spree
k
samen
spelr
egels
af

Heb respect
voor elkaar
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l sa
en s men
l
niem uit
an
buit d
en

en
Los sam
ten
c o n fl i c
op

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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Kunst & Cultuur

Sport & Spel

zaterdag 17 juli

WANNEER
13:00 uur en 15:00 uur

WAT

Een voorstelling over hebberigheid en
heldenmoed - Door Harro van Lien
producties.
Als de koning iets ziet wat hij hebben wil
steekt hij zijn arm uit het raam van zij koets,
wijst het aan en zegt: IK-WIL-’M! Het ding
belandt in een van zijn twaalf wagonnetjes
en wordt naar zijn paleis gebracht dat
uitpuilt van de dingen.
Op een dag komt de koning in het dorpje
waar Jonathan net een prachtige step van
zijn vader heeft gekregen. De koning ziet de
step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm steekt
al uit het raam…
Niet veel later zit Jonathan verstopt in een
wagonnetje. Hij is vastbesloten: Ik wil mijn
step terug!
Vanaf 4 jaar

AANMELDEN

Via de website: www. kanaal30.com/
calendar-tussen-transwijk-rivierenwijk/

€ 3,-

Hallo vakantieliefheb

Maandag 19 juli

C I R C U S M I D DAG

KONING WILLEM WIL´M

WANNEER

16:00-17:30 uur

WAT

Altijd al willen jongleren of op een
touwladder lopen?
Kom gezellig meedoen!

Vanaf 4 jaar

Organisatie
www.kanaal30.com
06 25 45 01 95
Contactpersoon
Annemieke Leeuwangh
info@kanaal30.com
06-41105247
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de hoogte van de
Blijf deze zomervakantie op
in de Rivierenactiviteiten voor kinderen
len we leuke sportieve,
Dichterswijk! Elke week de
zellige activiteiten in de
creatieve of gewoon hele ge
speciale WhatsAppgroep!
in het Zomer DoeBoekje
Het gaat om activiteiten die
staan en updates.

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol!

WAAR

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

WAAR

Kanaal30
kanaalweg 30
Bij mooi weer vindt de voorstelling buiten plaats.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl

bers!

Wil je niet in de
je
WhatsAppgroep, maar heb
n
wel een vraag? Stuur dan ee
ar
WhatsAppje, SMSje of bel na
CK
de sociale makelaars van DO
06-59931584

Denk aan watergevechten,
leuke uitjes, workshops en activit
eiten
in de speeltuinen.
Wil je dus niks missen deze vak
antie?
Scan de QR code om deel te nem
en aan de
WhatsAppgroep. Lukt dat niet?
Stuur dan een WhatsAppje naar
de sport
en cultuurmakelaars: 06-599315
84

*

Let op!

- Alleen de social
e makelaars van
DOCK
kunnen in deze
groep berichten
plaatsen.
Alleen leden kunn
en dus de berich
ten lezen.
- Als je lid bent
van een WhatsAp
pg
roep is je
nummer zichtbaa
r voor leden van
de groep.
- Handig: meld je
ook als professi
onal aan
voor deze groep,
zodat je update
s kan
rondsturen in je
netwerk.

7

WANNEER
Maandag 19 juli

15:30-16:30 uur

WAT

Je eigen vakantie-doeboek maken,
dan kun je de hele zomer vooruit!
				

Vanaf 4 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

Kunst & Cultuur

VA K A N T I E D O E B O E K M A K E N

VA K A N T I E D O E B O E K M A K E N

Kunst & Cultuur

WANNEER
Dinsdag 20 juli

14:00-15:00 uur

WAT

Je eigen vakantie-doeboek maken,
dan kun je de hele zomer vooruit!
				

Vanaf 4 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )

Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl

Heb je leuke dingen meegemaakt?
Schrijf ze hier dan op zodat je het niet vergeet!
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NOTITIES
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Actief & Creatief

Sport & Spel

WANNEER

Streetsport XL		
We gaan gezellig actief buiten sporten, maar dan net even anders.
Ben je benieuwd, kom dan kijken!

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

14:00-15:30 uur

STREETSPORTS XL

WAT

Woensdag 21 juli

Woensdag 21 juli
14:00-15:30 uur

13:00-14:30 uur

WANNEER

WANNEER

Woensdag 21 juli

DE DOCK BUS

STREETSPORTS XL

Dinsdag 20 juli

Natuur & Techniek

WAT

14:00-15:30 uur

Wat kun jij maken met K´nex?

WAT

Kom je mooiste creaties maken.

Streetsport XL		

K’NEX

WANNEER

Sport & Spel

We gaan gezellig actief buiten sporten, maar dan net even anders.
Ben je benieuwd, kom dan kijken!

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

4 t/m 7 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
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Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)
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Actief & Creatief

Natuur & Techniek

WANNEER

WANNEER

Donderdag 22 juli

Donderdag 22 juli

14:00-15:30 uur

Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!

Kom je mooiste creaties maken.

4 t/m 7 jaar

Kom gezellig een keer langs.

€0,-

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan)

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584
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Wat kun jij maken met K´nex?

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!

4 t/m 15 jaar

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

WAT

WAT

K’NEX

DE DOCK BUS

14:00-15:30 uur

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan)

Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl
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Sport & Spel

Koken

WANNEER

WANNEER
Vrijdag 23 juli

15:00-17:00 uur

WAT

Buurtsportcoach Hidde gaat jullie allerlei
moves leren op een skateboard.
Voor beginners en meer ervaren boarders.

		

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contact
info@sportutrecht.nl
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KOKEN MET DONNA!

S K AT E B OA R D E N

Dinsdag 27 juli

13:00-14:30 uur

WAT

We maken een lekker recept doe je
gezellig mee?
Maximaal 12 kinderen

6 t/m 12 jaar

€ 0,50

AANMELDEN

Geef je op bij Speeltuin de Zandloper of
stuur ze een berichtje op facebook.

WAAR

Buurttuin de Zandloper
Waalstraat 138
Wil je er als ouder graag bij zijn?
Er is plek voor maximaal 5 ouders.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
Buurttuin de Zandloper + DOCK
www.buurttuindezandloper.nl
www.dock.nl
Contact
info@dock.nl
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Actief & Creatief

Actief & Creatief

WANNEER

Woensdag 28 juli

Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!
Kom gezellig een keer langs.
€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584
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S K AT E B OA R D E N

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!

WANNEER

Maandag 2 augustus

Dinsdag 3 augustus

14:00-15:30 uur

DE DOCK BUS

DE DOCK BUS

WAT

4 t/m 15 jaar

WANNEER

Donderdag 29 juli
14:00-15:30 uur

Kunst & Cultuur

16:15-17:45 uur

WAT

Buurtsportcoach Hidde gaat jullie allerlei
moves leren op een skateboard.
Voor beginners en meer ervaren
boarders.

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Skatepark Utrecht
Koningin Wilhelminalaan 4

VO O R L E E S O C H T E N D

WANNEER

Sport & Spel

11:00-13:00 uur

WAT

Speeltuin de Boog
Kinderen en volwassenen worden
voorgelezen uit een verhaaltje in 8
minuten!
Welk verhaal kies jij uit?
0 t/m 6 jaar ( en volwassenen ) €0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Buurttuin de Boog
Merwedekade 128a

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contact
info@sportutrecht.nl

Organisatie
Wijkspeeltuin de Boog + Bibliotheek Utrecht
www.wijkspeeltuindeboog.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
Contact:
info@wijkspeeltuindeboog.nl
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Sport & Spel

Kunst & Cultuur

WANNEER

WANNEER

Voor beginners en meer ervaren
boarders. 			

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
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WAT

Speeltuin de Zandloper.
Kinderen en volwassenen worden
voorgelezen uit een verhaaltje in 8
minuten!
Welk verhaal kies jij uit? 		

0 t/m 6 jaar ( en volwassenen ) €0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Buurttuin de Zandloper
Waalstraat 138
Wil je er als ouder graag bij zijn?
Er is plek voor maximaal 5 ouders.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Buurttuin de Zandloper + DOCK
www.buurttuindezandloper.nl
www.dock.nl
Contact
info@dock.nl

ENBLOEMDOEEENPOTJEFLESSENVOETBALMAAKEENSELFIEINJOUWWIJKROETJVANEENGLIJBAAN

Buurtsportcoach Hidde gaat jullie
allerlei moves leren op een skateboard.

VO O R L E E S M I D DAG

S K AT E B OA R D E N

WAT

14:00-16:00 uur

DOE KAART

Ga lekker naar buiten en maak plezier!

zoek een lieveheersbeestje

maak mooie bellen

maak een koprol

doe een potje flessenvoetbal

maak een stoepkrijttekening

zoek een klaproos

kruiwagenrace leg 15 meter af

zoek een spinnenweb

blijf 10 seconde op 1 been staan

zoek een paardenbloem

maak een selfie in jouw wijk

roetsj van een glijbaan

naam: ..................................

KRIJTTEKENINGZOEKEENKLAPROOSMAAKMOOIEBELLENKRUIWAGENRACEZOEKEENSPINNENWEB

15:00-17:00 uur

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contact
info@sportutrecht.nl

GALEKKERBUITENSPELENZOEKEENLIEVEHEERSBEESTKEMAAKEENSTOEP

Dinsdag 3 augustus

MAAKEENKOPROLBLIJFTIENSECONDENOPEENBEENSTAANZOEKEENPAARD

Dinsdag 3 augustus
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STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSST
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Sport & Spel

WANNEER

STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSS

WANNEER

Woensdag 4 augustus

Woensdag 4 augustus

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd
door kinderen of ouders uit de wijk.
Deze zomer maken we er samen een
feestje van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

STREETSPORTS

14:00 - 15:30 uur

DE DOCK BUS

TADSVOGELS STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELS

ADSVOGELS STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELS

Actief & Creatief

14:00-16:30 uur

WAT

Streetsports		
Streetsports: buurtsportcoach Narek
komt sporten met kinderen en
jongeren uit de wijk. Kom je ook?

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Narek Harutunyan
narek.harutunyan@sportutrecht.nl
06-27077900

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)
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Actief & Creatief

WANNEER

WANNEER

Woensdag 11 augustus

Donderdag 5 augustus

Sport & Spel

Sport & Spel

WANNEER

WANNEER

Woensdag 11 augustus

Maandag 9 augustus

WAT

Buurtsportcoach Nabil komt sporten
met kinderen en jongeren uit de wijk.
Lekker actief buiten sporten op de
Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts
in de wijk. Kom je ook?

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

16:15-17:45 uur

WAT

Buurtsportcoach Hidde gaat jullie allerlei
moves leren op een skateboard.
Voor beginners en meer ervaren boarders.

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Skatepark Utrecht
Koningin Wilhelminalaan 4

STREETSPORTS

16:30-18:30 uur

S K AT E B OA R D E N

14:00-15:30 uur

DE DOCK BUS

MAASPLEIN STREETSPORTS

Sport & Spel

14:00-16:30 uur

WAT

Buurtsportcoach Narek komt sporten
met kinderen en
jongeren uit de wijk.
Kom je ook?

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
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De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contact
info@sportutrecht.nl

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Narek Harutunyan
narek.harutunyan@sportutrecht.nl
06-27077900
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Sport & Spel

LIMON
ADE

WANNEER

Maandag 16 augustus

WAT

Nabil komt sporten met kinderen en
jongeren uit de wijk. Lekker actief
buiten sporten op de Krajicek
Playgrounds en Cruyff Courts
in de wijk.
Kom je ook?
6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

14:00-15:30 uur

S P O R T VA R I A

16:30-18:30 uur

WAT

Buurtsportcoach Narek geeft
verschillende sporten en spelletjes
op het schoolplein van
De Kleine Dichter		

6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707
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WANNEER

Donderdag 12 augustus

STREETSPORTS
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Sport & Spel

Op het schoolplein van De Kleine Dichter
Heycopplein 1

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Narek Harutunyan
narek.harutunyan@sportutrecht.nl
06-27077900
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Actief & Creatief

WANNEER

OEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN

WANNEER

Woensdag 18 augustus

Woensdag 18 augustus

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd
door kinderen of ouders uit de wijk.
Deze zomer maken we er samen een
feestje van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs! Aanmelden
hoeft niet, maar vol=vol

STREETSPORTS

14:00 - 15:30 uur

DE DOCK BUS

STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN

OEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBL

STADSBLOEMENSTADSBLOEMENSTADSBLOEMENSTADSBLOEMENSTADSBL
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Sport & Spel

14:00-16:30 uur

WAT

		
Buurtsportcoach Narek komt sporten
met kinderen en jongeren uit de wijk.
Kom je ook?

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Narek Harutunyan
narek.harutunyan@sportutrecht.nl
06-27077900

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)
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Actief & Creatief

Donderdag 19 augustus

DE DOCK BUS

14:00-15:30 uur

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

MAASPLEIN STREETSPORTS

WANNEER

Sport & Spel

WANNEER

Donderdag 19 augustus

16:30-18:30 uur

WAT

Buurtsportcoach Nabil komt sporten met
kinderen en jongeren uit de wijk.
Lekker actief buiten sporten op de
Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts
in de wijk.
Kom je ook?
6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
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Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )

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!

VRIJ SPEL
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Actief & Creatief

WANNEER

Klavertje
Stok
Insecten
Paddenstoel

Stenen

Dennenappel

Lamp

Bloemen

Boom
Eikeltjes

Vogel

Hond

Bankje
Blad

Fiets

Water

Afval

Besjes
Veer

All Rights Reserved MELDIY.NL 2018

Gras

TENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOP
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Maandag 23 augustus
14:00 - 15:30 uur

15:30 - 16:30 uur

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd
door kinderen of ouders uit de wijk.
Deze zomer maken we er samen een
feestje van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAT

GRAFFITI

Vogelnest

WANNEER

Donderdag 19 augustus

DE DOCK BUS

ZOEKNAARBUITEN OPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAAR

Kan jij alles vinden?

EKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITEN OPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUI

OPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZO

Natuur speurtocht

Kunst & Cultuur

Welkom in de wereld van graffiti.
We gaan tijdens de workshop lekker
veel tekenen.
We gaan letters ontwerpen en
te gekke characters verzinnen.

8 t/m 12 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan)

Op het schoolplein van De Kleine Dichter
Heycopplein 1
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Kunst & Cultuur

Sport & Spel

WANNEER

WANNEER

Dinsdag 24 augustus

Maandag 23 augustus

14:00-15:00 uur

WAT

32

WAT

Buurtsportcoach Narek geeft
verschillende sporten en spelletjes
op het schoolplein van
De Kleine Dichter		

6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Op het schoolplein van De Kleine Dichter
Heycopplein 1
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Narek Harutunyan
narek.harutunyan@sportutrecht.nl
06-27077900

Welkom in de wereld van graffiti.

GRAFFITI

S P O R T VA R I A

Heb jij je vakantiespullen alweer van zolder gepakt?

KLEURPLAAT

14:30-15:30 uur

We gaan tijdens de workshop lekker
veel tekenen.
We gaan letters ontwerpen en
te gekke characters verzinnen.

8 t/m 12 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk
www.bredeschoolutrecht.nl/
rivierenwijk-dichterswijk/
Contactpersoon
Judith Loffeld
info@bredeschoolrivierenwijk-dichterswijk.nl
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Actief & Creatief

WANNEER

WANNEER

We gaan gezellig actief buiten
sporten, maar dan net even anders.
Ben je benieuwd, kom dan kijken!

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd door
kinderen of ouders uit de wijk. Deze
zomer maken we er samen een feestje
van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

STREETSPORTS XL

WAT

Donderdag 26 augustus

Woensdag 25 augustus
14:00 - 15:30 uur

13:00-14:30 uur

WANNEER

WANNEER

Woensdag 25 augustus

DE DOCK BUS

STREETSPORTS XL

Dinsdag 24 augustus

Actief & Creatief

Sport & Spel

14:00-15:30 uur
14:00-15:30 uur

WAT 		

We gaan gezellig actief buiten
sporten, maar dan net even anders.
Ben je benieuwd, kom dan kijken!

6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

DE DOCK BUS

Sport & Spel

WAT

Kom langs bij de DOCK bus. Je kan hier
speelgoed lenen, samen sporten of
spelletjes doen. Iedereen is welkom!
Daarnaast worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Vaak georganiseerd
door kinderen of ouders uit de wijk.
Deze zomer maken we er samen een
feestje van!
Kom gezellig een keer langs.
4 t/m 15 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Organisatie
DOCK
www.dock.nl
info@dock.nl		
Contactpersoon
Marin Zimmer
060659931584

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
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Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Tollens Speeltuin
Hendrik Tollensstraat 15
(Aan de Da Costa Kade)

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan )
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Koken

WANNEER

WANNEER

Vrijdag 27 augustus

Donderdag 26 augustus

16:30-18:30 uur

WAT

Buurtsportcoach Nabil komt sporten
met kinderen en jongeren uit de wijk.
Lekker actief buiten sporten op de
Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts
in de wijk.
Kom je ook?
6 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Kom gewoon gezellig langs!
Aanmelden hoeft niet, maar vol=vol

WAAR

Maasplein
Op het schoolplein van de Maaspleinschool
(Hoek Maasstraat en Rijnlaan)
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

KOKEN MET DONNA!

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

MAASPLEIN STREETSPORTS

Sport & Spel

13:00-14:30 uur

WAT

We maken een lekker recept doe je
gezellig mee?
Maximaal 12 kinderen

6 t/m 12 jaar

€ 0,50

AANMELDEN

Geef je op bij Speeltuin de Zandloper of
stuur ze een berichtje op facebook.

WAAR

Buurttuin de Zandloper
Waalstraat 138
Wil je er als ouder graag bij zijn?
Er is plek voor maximaal 5 ouders.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Sam& springt bij

36

samenvoorallekinderen.nl

Organisatie
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl		
Contactpersoon
Nabil Azarkan
nabil.azarkan@sportutrecht.nl
06-21354707

Organisatie
Buurttuin de Zandloper + DOCK
www.buurttuindezandloper.nl
www.dock.nl
Contact
info@dock.nl

37

Vier de zomer met & bij

in Rivieren-dichterswijk

ZEt je talent in!
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 zuidwest@dock.nl.

Buurtcentrum
In de wijk is een buurtcentrum 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.

Het
strandpaviljoen
Noordzeestraat 20
Belkis Kurdal
bkurdal@dock.nl

DOCK-bus
Kom spelen!

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 de wijkspeeltuinen
De Boog en De Zandloper. Kom zandkastelen
bouwen, schommelen, rennen, voetballen en
gezellig met je vrienden samen spelen.
Wijkspeeltuin de boog
Er is genoeg te beleven in de speeltuin!
Buurtbewoners beheren speeltuin
Merwedekade 128a
De Boog en speeltuin De Zandloper.
Iedereen is welkom om te komen spelen.

ndloper
buurttuin de za
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wijkSpeeltuin
de boog

Buurttuin
de zandloper

Maandag t/ vrijdag
10.00-17.00 uur
Zo: 10.00-17.00 uur

Ma, di, do t/m za
12.00-17.00 uur
Wo: 10.00-17.00 uur

Waalst

Kom in de vakantie gezellig buurten en spelen
bij de DOCK-bus. Bij de DOCK-bus kan je
speelgoed lenen, samen sporten of spelletjes
doen. Daarnaast organiseren kinderen en/of
ouders uit de wijk leuke activiteiten.
Bijvoorbeeld een kookactiviteit, een
voetbaltoernooi of iets creatiefs. Deze zomer
maken we er samen een feestje van! Je kan
altijd bij ons terecht met vragen of ideeën, we
kennen de wijk goed en denken graag mee.
Kom gezellig een keer langs.

Waar en wanneer
Da Costakade (elke woensdag)
Woensdag 14.00-15.30 uur

raat 13

Maasplein (22 & 29 juli, 26 augustus)
Donderdag 14.00-15.30 uur

8

DOCK Utrecht Zuidwest

zuidwest@dock.nl
www.dock.nl/utrecht
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Sport & Cultuur weken in de zomervakantie
Kanaleneiland, Zuilen, Leidsche Rijn en Overvecht

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 theaterof 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.

Voor kind
e
van 6 t/m ren
10 jaar
CORONA
PROOF

akantie
de zomerv 0 uur
in
n
e
k
e
w
:3
ur - 12
Diverse
van 9:30 u
Di. t/m Vr.

Wil je meedoen?
Kijk op www.zimihc.nl
en reserveer je kaartje
Gratis met U-pas,
anders €25,-

uis,
Locatie: Boks jongeren cultuurh
en
De Vrijstaat, ZIMIHC theater Zuil
s.
anu
Stef
ter
thea
en ZIMIHC
Op alle locaties gaan we aan
de slag met sport & cultuur!

Paul Verweel Sportfonds

lev

or

ku

je

ns

t in

zim

De Zomer Express is een initiatief van ZIMIHC en SportUtrecht i.s.m. De Vrijstaat en BOKS Cultuurhuis.
vo
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ih

c

en

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!
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ADRESBOEK

NIEUWE VRIENDEN GEMAAKT? SCHRIJF HIER DE NAMEN
EN TELEFOONNUMMERS OP ZODAT JULLIE SNEL WEER
EEN KEER KUNNEN AFSPREKEN!
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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
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F I J N E Z O M E R VA K A N T I E !

