


Wist je dat er op speeltuin

Kameleon een 

kinderzwerfboekenkast is?

Neem gerust een kijkje en zoek 

een boek uit om thuis te lezen.  
 

 

Voor meer kinderzwerf

boekenstations in de buurt:

kinderzwerfboek.nl  

Vrijwilliger
 

Lijkt het jou leuk om een handje

te helpen in het buurtcentrum of

in de speeltuin? 

Wij zoeken vrijwilligers die ons

team willen komen versterken.

Voor meer informatie, 

mail naar Achmed,

aachahbar@dock.nl

 

Op ontdekkingstocht in Hoograven

 

www.facebook.com/
speeltuin.kameleon

 
www.instagram.com/
speeltuin_kameleon/

Het intiatievenfonds

speciaal voor kinderen
 

Heb jij een leuk idee voor de wijk? 

Bel met Nick voor informatie: 

06-34139690
www.utrecht.nl/wonen-en-

leven/wijken/wijk-zuid
 

Wanneer is het

spetterbadje geopend?
 

Als het minimaal 25 graden is
en kinderen en/of ouders

samen met ons het
spetterbadje vegen.

 

Volg ons ook op:

In de zomervakantie kan je op verschillende plekken in Hoograven spelen en ontdekken.

In dit programmaboekje hebben we deze informatie bij elkaar gezet zodat je weet waar je moet zijn. 
 

Wij wensen je veel speel plezier 

deze zomer!



Weekactiviteiten in speeltuin Kameleon

Vakantieweek  1         

Maak je eigen zomer DOE boek 

Kinderen 4-8 jaar onder begeleiding van een ouder of 16 jarige.
Kinderen vanaf 8 jaar zelfstandig.
Maak je eigen Zomer DOEboek door de leukste tekeningen, puzzels en
raadsels bij elkaar te vinden en bundel ze tot je eigen unieke exemplaar
14.00-16.00 uur 
Speeltuin Kameleon
Gratis
Vraag het aan de speeltuin begeleiding of kijk op FB

Voor: 

Informatie:

Tijd:
Waar:
Kosten:
Meer info:

Ontwerp je eigen picknickkleed

Voor: 

Informatie:

Tijd:
Waar:
Kosten:
Meer info:

Kinderen 4-8 jaar onder begeleiding van een ouder of 16 jarige
Kinderen 8 jaar zelfstandig
Ontwerp je eigen picknickkleed met textielstiften.
Zodat jij lekker kan gaan picknicken als jij daar zin in hebt.
14.00-16.00 uur 
Speeltuin Kameleon
Gratis
Vraag het aan de speeltuin begeleiding of kijk op FB

Vakantieweek  2  26  juli - 1 augustus

19 - 25 juli

Vakantieweek  3  2 - 8 augustus

Voor: 

Informatie:

Tijd:
Waar:
Kosten:
Meer info:

Kinderen 4-8 jaar onder begeleiding van een ouder of 16 jarige
Kinderen 8 jaar zelfstandig
Doe mee aan deze superleuke beweegchallange! In de speeltuin kun je het challange
formulier ophalen waar te gekke opdrachten op staan.
14.00-16.00 uur 
Speeltuin Kameleon
Gratis
Vraag het aan de speeltuin begeleiding of kijk op FB

Superleuke beweegchallange!



Stoepkrijt van kunst tot spel

Voor: 

Informatie:

Tijd:
Waar:
Kosten:
Meer info:

Kinderen 4-8 jaar onder begeleiding van een ouder of 16 jarige
Kinderen 8 jaar zelfstandig
In week 1,2,3,4, of 5 een weekactiviteit gemist? Kom deze week en maak alsnog je
vakantie DOE boek, picknickkleed, speel de beweegchallange of ga aan de slag met het
stoepkrijt 
14.00-16.00 uur 
Speeltuin Kameleon
Gratis
Vraag het aan de speeltuin begeleiding of kijk op FB

Week activiteiten speeltuin Kameleon

Vakantieweek  4         

Kinderen 4-8 jaar onder begeleiding van een ouder of 16 jarige
Kinderen 8 jaar zelfstandig
Doe mee aan deze super leuke beweegchallange! In de speeltuin kun je het challange
formulier ophalen waar te gekke opdrachten op staan.
14.00-16.00 uur 
Speeltuin Kameleon
Gratis
Vraag het aan de speeltuin begeleiding of kijk op FB

Voor: 

Informatie:

Tijd:
Waar:
Kosten:
Meer info:

Voor: 

Informatie:

Tijd:
Waar:
Kosten:
Meer info:

Kinderen 4-8 jaar onder begeleiding van een ouder of 16 jarige
Kinderen 8 jaar zelfstandig
Maak je eigen stoepkrijt kunst door te teken in een figuur met of zonder lijnen
of teken je eigen spel op de straat 
14.00-16.00 uur 
Speeltuin Kameleon
Gratis
Vraag het aan de speeltuin begeleiding of kijk op FB

Vakantieweek  5  16 - 22 augustus

9 - 15 augustus

Vakantieweek  6 23 - 30 augustus

Een week activiteit gemist in de zomer?

Superleuke beweegchallange!



In de zomervakantie kan je op verschillende plekken in Hoograven spelen en ontdekken.

In dit programmaboekje hebben we deze informatie bij elkaar gezet 

zodat je weet waar je moet zijn. 
 

Wij wensen je veel speel plezier deze zomer!

Speeltuin Kameleon 

Openingstijden en adressen 

Openingstijden 

Maandag: 12.00-17.30 uur
Dinsdag:12.00-17.30 uur
Woensdag:12.00-17.30 uur
Donderdag:12.00-17.30 uur
vrijdag 12.00-17.30 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag: 12.00-17.00 uur

 

 

Verlengde Hoogravenseweg 37

3525 BB Utrecht
 

Openingstijden 

Maandag: gersloten
Dinsdag:12.00-17.30 uur
Woensdag:12.00-17.30 uur
Donderdag:12.00-17.30 uur
vrijdag 12.00-17.30 uur
Zaterdag:13.00-17.30 uur
Zondag: 13.00-17.30 uur

 

Was voor en na het (buiten) spelen je handen.

Verkouden, keelpijn of grieperig? Speel dan thuis.

Kinderen tot en met 18 jaar kunnen spelen zonder afstand te houden.

Volwassenen houden 1,5 meter afstand.

We houden ons aan de RIVM maatregelen die in de zomer gelden.

Wijzingingen staan op onze facebookpagina.

Let op: Coronaproof spelen

 

Oude Liesbosweg 40

 3524 SB Utrecht
 

Speeltuin Fort Luna



Wat kun je doen in de wijk?
Er is nog veel meer te doen in de wijk deze zomer!! Kijk maar hieronder wat er nog meer

georganiseerd wordt. Bijna alles is gratis! Als de activiteit geld kost staat dit erbij. 

Kijk voor het meest actuele overzicht op www.facebook.nl/speeltuin.kameleon

Activiteit Tijd Meer info Omschrijving LokatieDatum Leeftijd

Zaterdag 
17 juli

Zomercursus:
Schilderen op
muziek
Kosten: €60,- 
U pas inzetbaar 
of het jeugd
Cultuurfonds.
Inclusief lunch

10.00- 
17.00
uur

Aanmelden: via de link 
of
muziekvooriederkind.nl/
inschrijven-stichting

Kanaalweg 16
(voldoende
parkeerplek)

We maken een liedje van een
schilderij en schilderen op
muziek. De cursus is onder
begeleiding van een muzikant en
een kunstschilder. Je
zelfgemaakte kunst neem je
mee naar huis.

Streetsports
Hoograven
Zuid

Maandag
19 juli

15:30 -
17:00
uur

Cammingha- 
 plantsoen

Dinsdag
20 juli

Voetbal
toernooi
Hoograven 
Zuid

Footy Park
Verlengde
Hoograven
seweg 2A,
3525 BG
Utrecht

11:00 -
13:00
uur

Maroua (DOCK)
Tel: 0659998467 

Randy  (SportUtrecht)
Tel: 0642064730 

Woensdag
21 juli

De 
interactieve
Speelklok
Roadshow

in de
middag

Op dit museum kunnen kinderen
vanalles leren en ontdekken over
de zelfspelende instrumenten die
in Museum Speelklok te
bewonderen zijn. Ook kunnen ze
zelf een liedje draaien aan een
orgel! 

Lunetten
en 
Hoograven

alle
leeftijden

www.museum
speelklok.nl

link fimpje
 

dinsdag
20 juli

Voetbal
toernooi
Hoograven
Noord

14:00 -
16:00 
uur

Huize de
Geerlaan

Koen (JoU)
Tel: 06-29446649

dinsdag
20 juli

Streetsports  Robijnhof15:00 -
16:30
uur

 

Jeanette (JoU)
Tel: 06-12745578

Heb je zin on te sporten of een
spel te spelen? Dan ben je van
harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen bij
ons die je kunt uitproberen

Houd je van voetbal en heb je
zin in een toornooi? Kom dan
gezellig meedoen alleen of met
je vrienden 

Houd je van voetbal en heb je
zin in een toornooi? Kom dan
gezellig meedoen alleen of met
je vrienden 

Heb je zin on te sporten of een
spel te spelen? Dan ben je van
harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen bij
ons die je kunt uitproberen

leeftijd
basis
school

6-12 jaar

6-12 jaar

10 -14 jaar

10 -14 jaar

http://www.muziekvooriederkind.nl/inschrijven-stichting
https://www.youtube.com/watch?v=s5eQuE4hbIo&ab_channel=museumspeelklok


Activiteit Meer info 

Afhaal 
Verhaal

14.00-
16.00
uur

Lokatie

Zondag 
25 juli 

vrijdag 
23 juli

Het Reizend
Lab van de
Bibliotheek
komt deze
zomer naar de
speeltuin toe! 

Speeltuin
 Kameleon

14.00-
16.00 
uur

Leeftijd

Wat kun je doen in de wijk?
Tijd Omschrijving

De Biblitoheek is op bezoek
en kom lekker luisteren
naar een verhaal uit een
boek.

Bibliotheek Utrecht
m.dales@bibliotheekutrecht.nl 
bibliotheekutrecht.nl/agenda/z
omer

Datum

Speeltuin 
Kameleon

Rozemarijn en Ellen 
 (Bibliotheek Utrecht)
Tel: 06 50626123

Robotjes programmeren of
tekenen met een 3D pen?
Probeer het uit bij het Reizend
Lab! Opgeven is niet nodig. Het
kan zijn dat je  moet wachten
als het druk is. 

7 - 12
jaar

alle
leeftijden

Woensdag
21 juli

Meidenclub
Hoograven

16:00- 
18:00
uur

9+ jaar Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721

Donderdag 
22 juli Stormbaan

Hoograven

Voor de
tijd 
kijk of klik
op FB
Kameleon 

Footypark
Sacha (SportUtrecht)
Tel: 06-10060626
Koen (JoU) 
Tel: 06-29446649

Tiener
huiskamer
Hoograven

Donderdag 
22 juli 

10-14 jaarTiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Donderdag 
22 juli 3x3 

basketbal

17:30 -
19:30
uur

Cruijff 
Court 
Kastelen
plantsoen

3x3 Unites

Streetsports
/Voetbal

Dinsdag 
27 juli

Kastelen
plantsoen 
Hoograven 
Zuid

15:00 -
16:30
uur

Sacha (SportUtrecht)
Tel: 06-10060626
Koen (JoU) 

Dinsdag 
27 juli Streetsports 15:00 -

16:30

uur

Robijnhof

Meidenclub 
9+

Dinsdag 
27 juli

Speeltuin
Kameleon

16:00 -
18:00
uur

Maroua  (DOCK)
Tel: 0659998467 
Chaja (SportUtrecht) 
Tel: 06-43006052
Mandy (JoU)
Tel: 06-25271581

vanaf 9 
jaar

Kom klimmen, klauteren en doe
een snelheids battle met je
vrienden of vriendinnen

Urbun basketbal waarbij je 1
basket gebruikt als team van 3
en tegen elkaar een wedstrijd
speelt

12+ jaar

Heb je zin on te sporten of een
spel te spelen? Dan ben je van
harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen bij
ons die je kunt uitproberen

Samen met je vriendinnen
meedoen aan  een
sportieve, creatieve of
recreatieve activiteit

8+ jaar

10-14 jaar

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Heb je zin on te sporten of een
spel te spelen? Dan ben je van
harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen bij
ons die je kunt uitproberen

10-14 jaar

Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721
Jeanette(JoU)
Tel: 06-12745578

Tel: 06-29446649

Jeanette(JoU)
Tel: 06-12745578

Samen met je vriendinnen
meedoen aan  een sportieve,
creatieve of recreatieve
activiteit

Jongens en meiden zijn welkom
in de tienerhuiskamer van de
wijk om te chillen, spelletjes te
spelen en te gamen

16:00 -
18:00
uur

https://www.facebook.com/speeltuin.kameleon


Activiteit Meer info Lokatie Leeftijd

Wat kun je doen in de wijk?

Tijd OmschrijvingDatum

Meidenclub
Hoograven
10-14 jaar

Woensdag
28 juli

10-14 jaar
 

16:00 -
18:00 
uur

Tiener
huiskamer
Hoograven

Donderdag 
29 juli 10-14 jaar

16:00 -
18:00
uur

Donderdag 
29 juli 3x3  

basketbal

17:30 -
19:30
uur

Cruijff 
Court 
Kastelen
plantsoen

3x3 Unites

Dinsdag 3
augustus Streetsports

/Voetbal

15:00 -
16:30
uur

Kastelen
plantsoen 
Hoograven 
Zuid

Dinsdag 3
augustus Streetsports Robijnhof15:00 -

16:30
uur

Dinsdag 3
augustus Meidenclub 9+ 16:00 -

18:00
uur

Speeltuin
Kameleon

vanaf 9 jaar

Woensdag
4 augustus Meidenclub

Hoograven 

10-14 jaar16:00 -
18:00
uur

16:00 -
18:00
uur

10-14 jaar Tiener
huiskamer
Hoograven

Donderdag 
5 augustus

Donderdag 
5 augustus

3x3 
basketbal

17:30 -
19:30
uur

Cruijff 
Court 
Kastelen
plantsoen

3x3 Unites

Chaja (SportUtrecht) 
Tel: 06-43006052
 Mandy (JoU)
Tel: 06-25271581

 

12+ jaar

12+ jaar

10-14 jaar

10-14 jaar

Urbun basketbal waarbij je 1
basket gebruikt als team van 3
en tegen elkaar een wedstrijd
speelt

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan
Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Urbun basketbal waarbij je 1
basket gebruikt als team van 3
en tegen elkaar een wedstrijd
speelt

Heb je zin on te sporten of een
spel te spelen? Dan ben je van
harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen bij
ons die je kunt uitproberen

Heb je zin on te sporten of een
spel te spelen? Dan ben je van
harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen bij
ons die je kunt uitproberen

Samen met je vriendinnen
meedoen aan  een
sportieve, creatieve of
recreatieve activiteit

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Mandy (JoU)
Tel: 06-25271581

Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721
Jeanette(JoU)
Tel: 06-12745578

Koen (JoU) 
Tel: 06-29446649

Jeanette(JoU)
Tel: 06-12745578

Mandy (JoU)
Tel: 06-25271581

Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721
Jeanette(JoU)
Tel: 06-12745578

Jongens en meiden zijn welkom
in de tienerhuiskamer van de
wijk om te chillen, spelletjes te
spelen en te gamen

Gezellig chillen en kletsen. Met
elkaar  maken we een leuk 
 zomerprogramma.

Gezellig chillen en kletsen. Met
elkaar  maken we een leuk 
 zomerprogramma.

Jongens en meiden zijn welkom
in de tienerhuiskamer van de
wijk om te chillen, spelletjes te
spelen en te gamen



Activiteit Meer info Lokatie Leeftijd

16:00 -
18:00
uur

10-14 jaar Tiener
huiskamer
Hoograven

Donderdag 
12 augustus 

Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721
Jeanette(JoU)
Tel: 06-12745578

Jongens en meiden zijn
welkom in de tienerhuiskamer
van de wijk om te chillen,
spelletjes te spelen en te
gamen

Wat kun je doen in de wijk?

Tijd OmschrijvingDatum

Narek (SportUtrecht)
Tel: 06-42070885

Streetsports
Hoograven
Zuid

Maandag 9
augustus

Kastelen
plantsoen

16:30 -
18:00
uur

Dinsdag 10
augustus

Streetsports
/Voetba

Kastelen
plantsoen
Hoograven
Zuid

15:00 -
16:30
uur

StreetsportsDinsdag 10
augustus

Robijnhof15:00 -
16:30 
uur

Jeanette (JoU)
Tel: 06-12745578 
Jolanda (SportUtrecht)
Tel: 06-10028647

Meidenclub 

9+

Dinsdag 10
augustus Speeltuin

Kameleon

16:00 -
18:00
uur

vanaf 9 jaar

Woensdag
11 augustus

Meidenclub
Hoograven 

16:00 -
18:00
uur

10-14 jaar

17:30 -
19:30
uur

Cruijff 
Court 
Kastelen
plantsoen

3x3 UnitesDonderdag 
12 augustus 3x3 

basketbal

Chaja (SportUtrecht) 
Tel: 06-43006052
Mandy (JoU)
Tel: 06-25271581

 

Urbun basketbal waarbij je 1
basket gebruikt als team van
3 en tegen elkaar een
wedstrijd speelt

Maandag 9
augustus

Streetsports
Hoograven
Zuid,

15:30 -
17:00
uur

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? Dan ben je
van harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen
bij ons die je kunt uitproberen

Cammingha
plantsoen

Jolanda (SportUtrecht)
Tel: 06-10028647

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? Dan ben je
van harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen
bij ons die je kunt uitproberen

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? Dan ben je
van harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen
bij ons die je kunt uitproberen

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? Dan ben je
van harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen
bij ons die je kunt uitproberen

Samen met je vriendinnen
meedoen aan  een
sportieve, creatieve of
recreatieve activiteit

Koen (JoU) 
Tel: 06-29446649

Mandy (JoU)
Tel: 06-25271581

Gezellig chillen en kletsen.
Met elkaar  maken we een
leuk  zomerprogramma.

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

12+ jaar

6-12 jaar

6-12 jaar

10 -14 jjaar

10 -16 jjaar



Activiteit Meer info Lokatie Leeftijd

Maandag 
16 augustus

Streetsports
Hoograven
Zuid

16:30 -
18:00
uur

Kastelen
plantsoen

Narek (SportUtrecht)
Tel: 06-42070885

Streetsports
Hoograven
Zuid,

Maandag 16
augustus

Cammingha
plantsoen

15:30 -
17:00
uur

Jolanda (SportUtrecht)
Tel: 06-10028647

 

Wat kun je doen in de wijk?

Tijd OmschrijvingDatum

Dinsdag 17
augustus

Streetsports
/Voetbal

Kastelen
plantsoen 

15:00 -
16:30
uur

Streetsports 15:00 -
16:30 
uur

Dinsdag 17
augustus

Jeanette (JoU)
Tel: 06-12745578
Jolanda (SportUtrecht)
Tel: 06-10028647

Robijnhof

Meidenclub 
9+

Dinsdag 17
augustus

Speeltuin
Kameleon

16:00 -
18:00
uur

vanaf 9 jaar

Woensdag
18 augustus

Meidenclub
Hoograven 

10-14 jaar16:00 -
18:00
uur

Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721

17:30 -
19:30
uur

Cruijff 
Court 
Kastelen
plantsoen

3x3 Unites
Donderdag 
19 augustus 3x3 

basketbal

Donderdag 
19 augustus 

16:00 -
18:00
uur

10-14 jaar Tiener
huiskamer
Hoograven

Mandy & Jeanette
Tel: 06-51749721
(JoU)

Chaja (SportUtrecht) 
Tel: 06-43006052
 Mandy (JoU)

 

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? We
hebben verschillende
sportmaterialen bij ons die je
kunt uitproberen

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? We
hebben verschillende
sportmaterialen bij ons die je
kunt uitproberen

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? We
hebben verschillende
sportmaterialen bij ons die je
kunt uitproberen

Urbun basketbal waarbij je 1
basket gebruikt als team van
3 en tegen elkaar een
wedstrijd speelt

Samen met je vriendinnen
meedoen aan  een
sportieve, creatieve of
recreatieve activiteit

Koen (JoU) 
Tel: 06-29446649

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? Dan ben je
van harte welkom we hebben
verschillende sportmaterialen
bij ons die je kunt uitproberen

Gezellig chillen en kletsen.
Met elkaar  maken we een
leuk  zomerprogramma.

Jongens en meiden zijn
welkom in de tienerhuiskamer
van de wijk om te chillen,
spelletjes te spelen en te
gamen

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

6 - 12jaar

6 - 12jaar

10- 14jaar

6 - 16 jaar

12+ jaar



Voor de tijd 
kijk op FB
Kameleon 

Woensdag
25 augustus

Meidenclub
Hoograven 

vanaf 9 jaar

Jeanette (JoU), 
Sacha (SportUtrecht)
Tel: 06-10060626

16:00 -
18:00
uur

Mandy (JoU)
Tel: 06-51749721

Streetsports
Hoograven
Zuid

 Chaja, (SU)
Tel: 06-43006052
 (JoU) Mandy: Tel: 06-
51749721

Wat kun je doen in de wijk?

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? We
hebben verschillende
sportmaterialen bij ons die je
kunt uitproberen

Heb je zin on te sporten of
een spel te spelen? We
hebben verschillende
sportmaterialen bij ons die je
kunt uitproberen

Activiteit Meer info Lokatie Leeftijd

10-14 jaar

16:30 -
18:00
uur

Kastelen
plantsoen

Narek (SportUtrecht)
Tel: 06-42070885

Maandag 
23 augustus

Meidenclub 
9+

Dinsdag 24
augustus

Speeltuin
Kameleon

16:00 -
18:00
uur

Tijd OmschrijvingDatum

Donderdag 
26 augustus Stormbaan

Hoograven

Robijnhof

Donderdag 
26 augustus

16:00 -
18:00
uur

10-14 jaar Tiener
huiskamer
Hoograven

Mandy (JoU) 
Tel: 06-51749721

17:30 -
19:30
uur

Cruijff 
Court 
Kastelen
plantsoen

3x3 
basketbal

Donderdag 
26 augustus

Maandag 
23 augustus

Streetsports
Hoograven
Zuid,

Cammingha
plantsoen

15:30
-17:00
uur

Randy (SportUtrecht)
Tel: 06-42064730
Jolanda (SportUtrecht)
Tel: 06-10028647

Kom klimmen, klauteren en
doe een snelheids battle
met je vrienden of
vriendinnen

Samen met je vriendinnen
meedoen aan  een
sportieve, creatieve of
recreatieve activiteit

Urbun basketbal waarbij je 1
basket gebruikt als team van
3 en tegen elkaar een
wedstrijd speelt

Gezellig chillen en kletsen.
Met elkaar  maken we een
leuk  zomerprogramma.

Jongens en meiden zijn
welkom in de tienerhuiskamer
van de wijk om te chillen,
spelletjes te spelen en te
gamen

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

Tiener 
huiskamer 
Hoograven
't Goylaan

3x3 Unites

6-12 jaar

6-12 jaar

6+ jaar

12+ jaar 



Raadsels

Raadsels en moppen

Ballon spelen
 

Zoek een paar stevige takken van
gelijke lengte. Bind ze aan elkaar

vast met touw. 
Maak dan van twee stukken stevig

karton de bovenkant van het
tennisracket en plak deze aan het
touwenbundeltje vast met tape. 

Blaas een ballon op en spelen maar

De laatste nieuwtjes 

vind je op:
Facebook en Instagram

Wat gebeurt er als een kers 
uit de boom valt?

Dan heeft ie een kersenschudding!

Waarom vliegen vogels in de 

winter naar het zuiden?
Het is te ver om te lopen…

Mark spuugt zijn kauwgom tegen
het raam van een vriend met wie hij
ruzie heeft. Een agent ziet het en
zegt: ‘Hou daar eens mee op! Wat

zou jij ervan vinden als ik mijn
kauwgom op jou raam zou spugen?’ 
Dan zegt Mark: ‘Heel knap, meneer

de agent, want wij wonen op de
dertiende verdieping van een flat!’

Een visje komt een zeepaardje
tegen in de zee. Het visje zegt:

'Hoi!' Het zeepaardje zegt
terug: 'Haai!' Het visje kijkt
verschrikt om zich heen en
roept geschrokken: 'Waar?'



Kleurwedstrijd

Naam:.......................................................................

Adres:......................................................................

Postcode:......................................................................

Leeftijd....................................................................

School:.....................................................................

Jouw kleurplaat kun je de

hele zomervakantie

inleveren bij speeltuin

Kameleon of speeltuin Fort

Luna. 
 

In de eerste schoolweek

maken we de prijswinnaars

bekend. 

 

 

Er zijn 3 

prijs categorieën: 

0 t/m 3 jaar
 4 t/m 7 jaar 
8 t/m 12 jaar 



Puzzels

Woordzoeker: ZOMER

Sudoku
bibliotheekutrecht.nl/

agenda/zomer

kijk voor het hele programma op: 



 
 

Speeltuin Fort Luna
Oude Liesbosweg 40

3524 SB Utrecht

Buurtcentrum 

Hart van Hoograven
't Goylaan 77

3525 AA Utrecht

Buurtcentrum 

De Musketon
Hondsrug 19

3524 BP Utrecht

Speeltuin Kameleon
Verlengde Hoogravenseweg 37

3525BB Utrecht

locaties en adressen

DOCK Utrecht is er voor jou als bewoner.
 

Heb jij een vraag of idee voor je eigen buurt? Kom dan langs of neem contact op met 

 sociaal makelaars. We gaan graag met jou in gesprek om jou te leren kennen. Wij kennen

de wijk en werken samen met andere organisaties in de wijk en stad.

Sociaal makelaars zijn te vinden in de wijk, buurtcentra, speeltuinen én online. 

Samen met jou als bewoner werken we aan een zo fijn mogelijke buurt om in samen te

leven.



  

Team Hoograven en Lunetten

 Dyon Korssen  

Sociaal makelaar beheer  

T: 06-816 876 51 

E: dkorssen@dock.nl 

Jeanet Peters,

Sociaal makelaar  

T: 06-41563276  

E: jpeters@dock.nl  

Claudia van Essen,

Sociaal makelaar jeugd   

T: 06-59924140  

E:CvEssen@dock.nl  

Yvonne van Druten, 

Sociaal makelaar jeugd

T: 06-106 347 13  

E: YvDruten@Dock.nl 

Lina Rasoul  

Sociaal makelaar beheer  

T: 06-401 842 41 

E: lrasoul@dock.nl

Jos Bierens,

Sociaal makelaar   

T: 06-206 145 48

 E: jbierens@dock.nl

Marielle van der Grift  

Sociaal makelaar jeugd 

T: 06-272 085 16  

E: mvdgrift@dock.nl  

Marlies Bosch,

Sociaal makelaar  

T: 06-27133312 

E: mbosch@dock.n

Ahmed Achahbar

Sociaal makelaar  

T: .06-59968050

E: aachahbar@dock.nl

Mohamed Benhaddou

Sociaal makelaar 

T: 06-53386549

E:  mbenhaddou@dock.nl

Maroua Halet

Sociaal makelaar jeugd 

T: 06-59998467

E: mhalet@dock.nl

Team Zuid


