
Globale inzet Zomer JoU  

 

In de zomervakantie van 17 juli t/m 29 augustus 2021 wordt er door Stichting JoU, zoals ieder jaar in 
elke wijk in Utrecht ingezet. 

Om een beeld van de inzet te krijgen hebben we activiteiten per wijk en de stedelijke inzet 
(waaronder hele zomer op Haarrijnse Plas) globaal weergegeven Dit is flexibel, omdat het afhankelijk 
is van onder andere het weer en natuurlijk van de behoefte van de jongeren zelf. Wij zijn bezig met 
een meer gedetailleerde planning, hieruit volgt een uiteindelijk wekelijks een rooster dat via 
Instagram te volgen is.  

Ook samen met partners als Sport Utrecht en DOCK organiseren we activiteiten in de zomer. Dit 
aanbod staat nu nog niet allemaal precies opgenomen in dit schema. 

Naast het contact leggen op straat en de groepsgerichte activiteiten blijft JoU ook in de zomer 
beschikbaar voor individuele vragen voor coaching en individuele begeleiding.  

De activiteiten en inzet is in de volgende wijken onderverdeeld:  

1. Stedelijk 
2. Binnenstad, Noordoost, Oost 
3. Overvecht 
4. Zuidwest 
5. Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn 
6. Zuid 
7. Noordwest en West  

 



1. Stedelijk  

Activiteit Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 
Haarrijnse Plas 6 weken lang dagelijks inzet wanneer de temperatuur boven de 20 

graden is, inclusief sport- en spel activiteiten 
Activiteiten Perspectief 
voor Jongeren: 

 Girls on tour: Wekelijkse businzet in de zomervakantie 
specifiek voor meiden in steeds een andere wijk.   

 JoU Music Academy: In de muziekstudio’s traject van 3 
maanden wekelijkse begeleiding jongeren.  

 Jongeren in actie: activiteiten voor en door jongeren in de 
wijken Leidsche Rijn/Vleuten De Meern, Overvecht, Zuilen 
en Ondiep, Hoograven en Lunetten, Kanaleneiland en 
Transwijk, BNO, West 

 Urban evenementen: 2 keer in alle wijken.  

Extra activiteiten   Wijkbios 
 Buurtcamping 

Volg JoU030: www.jou030.nl en JoU_030 op instagram, mail: info@jou-utrecht.nl 

  



2. Binnenstad, Noordoost en Oost 

 
Activiteit BNO Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 
Ambulante inzet  5 dagen per week in het Grifpark gehele zomervakantie 

 5 dagen per week ambulant in Binnenstad, Noordoost en 
Oost gedurende de gehele zomervakantie 

Activiteiten op straten, 
pleinen, veldjes 

 Woensdagen: (water) sport activiteit (afhankelijk van het 
weer)  

 Vrijdagen: Summer skate café: elke vrijdag tussen 16:00-
21:00 doen we een drankje, hapje en muziek. Voor een 
kleine bijdrage kunnen jongeren mee eten.   

 Hans Klok is van 15 juli t/m 1 augustus aanwezig op het 
activiteitenterrein met tenten, foodtrucks en DJ.  

 Spelletjesdag: we gaan een aantal keer 
een spelletjesdag organiseren waarbij we verschillende 
attracties en spellen inhuren (denk aan springkussen, 
buikschuifbaan, voetbaldarts).   

 Sportevenement: wordt een aantal keer georganiseerd, 
afhankelijk van het weer kan dit een wateractiviteit zijn. De 
clinics die in de meivakantie niet doorgingen worden hierin 
meegenomen (kickboksen Khalid Bourdif, basketbal 
Rutger of sport utrecht, grafitti Kobus)  

Activiteiten Perspectief voor 
Jongeren:  
  

 Urban evenementen 
 Jongeren in actie: optie week 29?  
 Paardrijden met jongeren uit de wijk 

Extra activiteiten  Week 29: Afsluiting schooljaar. Begin schoolvakantie. Met 
springkussens en andere speeltjes. Locatie sterrenzicht  

 Week 30: Jeanette gaat dansen met de kinderen 
 Week 31: Bubblevoetbal dit kan vaker worden gedaan. We 

gaan kijken of dit in het galgenwaard plaats kan vinden.   
 Week 31: Ek wedstrijd kijken met de buurt 
 Week 32: Fornitetoernooi met jongeren uit de buurt/F1 

formule.  
 Week 33: Kanoën bij kromme rijn.   
 Wijkbios 
 Buurtcamping: 16 t/m 18 juli bij de Kinderboerderij  

  
Contact met team Binnenstad, Noordoost, Oost (BNO):  

JoU binnenstad - JOU (jou-utrecht.nl) 

JoU Noordoost - JOU (jou-utrecht.nl) 

JoU Oost - JOU (jou-utrecht.nl)   



3. Overvecht  
 

Activiteit Overvecht  Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 
Ambulante inzet  6 dagen in de week ambulante inzet tot 22.00 uur 
Activiteiten op straten, 
pleinen, veldjes 

 5 dagen in de week sport en spel 
 Tot 20 juli wekelijks op de zondag JoU voetballeague bij 

Svo de dreef  
 Gehele jaar begeleiden van 25 kwetsbare jongeren door 

JoU en Laarej gym 
 Gehele jaar begeleiden van 20 kwetsbare jongeren door 

JoU en Bourdif Gym  
 Huiswerkbegeleiding om schoolachterstand weg te werken 

1x per week  
Activiteiten Summer Games  Aanvraag ingediend om 8 weken op maandag en woensdag 

op 3 locaties verschillende sporten (moet nog worden 
goedgekeurd): extra sport en spelactiviteiten te 
organiseren met sportaanbieders in buurten waar veel 
kwetsbare jongeren aanwezig zijn 

Activiteiten Perspectief voor 
Jongeren  

 Urban actviteiten (Daily Events): 2x urbanevents op 13 en 20 
juni. Verwachting opkomst 250-300 jongeren per keer. 27 
jongeren die in het rolmodellenproject zitten leveren een 
bijdrage. 

 Paardrijden zal plaatsvinden in Augustus. Jongeren uit 
Overvecht voetballen voornamelijk. We willen ze kennis laten 
maken met andere sporten. 

 Meidenactiviteiten in Overvecht 4 dagen in de week op 
verschillende pleintjes. Wij zetten rolmodellen in om de 
jongere meiden te begeleiden. 

 Jongeren in actie 
 

 
Extra activiteiten - Wijkbios: augustus  

- Buurtcamping  
Contact met team Overvecht: Overvecht - JOU (jou-utrecht.nl) 
  



4. Zuidwest  
 

Activiteit Zuidwest  Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 

Ambulante inzet  6 dagdelen per week plus incidenten en overlast meldingen 

Activiteiten op straten, 
pleinen, veldjes 

 2x per week 10-14 jaar Spelen op plein Cruijff Court Knoord  
 2x per week 10-14 jaar  MarcoPolo plantsoen  
 2x per week 16+ Sportpark Papendorp Voetbal 
 1 x per week 16+ JoU bus KeN  
 1x per week sport en spel 10-18 jaar Maasplein 
 2x per week spelen op plein Rozeneiland, 10-14 jaar 

Activiteiten Summer 
Games 

Aanvraag ingediend om 8 weken op woensdag en vrijdag op 2 
locaties verschillende sporten (moet nog worden goedgekeurd): 
Ingepland op Nansenlaan en Marcopololaan i.s.m. Sport Utrecht.  

Activiteiten Perspectief 
voor Jongeren 
 

 Jongeren in Actie:  
o Rolmodellen organiseren spelmiddagen  
o Kickbox lessen op plein Rozeneiland 

 Urban activiteiten  
Extra activiteiten 
 

- Afsluiting seizoen 15+ groepen. Samen leuke afsluiting met 
BBQ 

- Uitstapjes incidenteel met kleine groepen die niet op 
vakantie gaan 

- Boot varen met jongeren  
- Water activiteiten organiseren 
- Wijkbios: Bij minder goed weer: 10-18 jaar Rozeneiland 
- Buurtcamping: Nemen we mee in ambulante rondes en jeugd 

informeren hieraan 
- Samen werken vanuit de ZomerDoeBoek 

Individuele acties  - Incidenteel IB op stap met individuele jongeren 

 
Contact met team Zuidwest: Zuidwest - JOU (jou-utrecht.nl) 
  



5. Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn 

Activiteit VDM / LR Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 
Ambulante inzet  Reguliere ambulante inzet in Vleuten, de Meern en 

Leidsche Rijn  
Activiteiten op straten, 
pleinen, veldjes 

 Op maat kijken welke HKP we kunnen openen / draaien 
(o.a. afhankelijk behoefte doelgroep)  

 Terwijde Tableau 10-14 meiden in de middag: maandagen 
in juli  

 Hoge Weide 10-14 meiden in de middag: donderdagen in 
juli  

 Hoge Weide mix groep 14+ in de avond: donderdagen in 
juli  

 Terwijde Tableau 10-14 (door Soraya) in de middag: 
vrijdagen in juli 

 Dinsdagen Weide wereld: meidenclub 14:00-16:00 uur 
 Woensdagen Weide wereld: jongensclub 14:00-16:00 uur 
 Donderdagen Weide wereld: chillsessie (gemixt) 14:00-

16:00. 
Activiteiten Perspectief voor 
Jongeren:  
  

 Urban activiteiten  
 Jongeren in actie  
 Paardrijden met jongeren uit de wijk in juni  
 Kickboks event: eind van de zomer  
 Dinsdag 20 juli Girls on Tour 16-18 uur.  

Extra activiteiten  Vissen met jongeren 
 Wijkbios 
 Buurtcamping 
 Catch me if you can 2x in de maand op donderdag (via 

Wijkaccount Leidsche Rijn)   
Contact met team Leidsche Rijn: Leidsche Rijn - JOU (jou-utrecht.nl) 
Contact met team Vleuten-De Meern: Vleuten-De Meern - JOU (jou-utrecht.nl) 
  



6. Zuid  
 

Activiteit Zuid  Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 
Ambulante inzet  Reguliere ambulante inzet in de wijk  
Activiteiten op straten, 
pleinen, veldjes 

 5 x per week inloop 
 1 x per week Meidenclub  
 1 x per week flexgroep Lunetten op dinsdagen  
 1x per week mixgroep Lunetten op woensdagen   

Activiteiten Perspectief voor 
Jongeren:  
  

 Urban activiteiten: 24 augustus  
 Jongeren in actie 

Extra activiteiten  Voetbaltoernooi dinsdag 20 juli  
 Streetsports op dinsdag  
 Stormbaan: donderdag 16 augustus  
 Buitenactiviteiten  

Contact met team Zuid: Zuid - JOU (jou-utrecht.nl) 
  



7. Noordwest en West  
 

Activiteit Noordwest en 
West  

Voorlopige inzet, indien bekend data, aantal keer, etc. 

Ambulante inzet  6 dagen per week ambulante inzet in Noordwest en West  
Activiteiten op straten, 
pleinen, veldjes 

 Gezamenlijk met andere organisaties (o.a. Dock en Sport 
Utrecht) activiteiten organiseren.  

 1 x per week een grote activiteit  
 2 x per week activiteiten voor groep tieners/jongeren die 

niet op vakantie zijn (uitstapje, BBQ, etc.)  
Activiteiten Summer Games  Summergames: 16 juni, 26 juni en 30 juni 
Activiteiten Perspectief voor 
Jongeren:  
  

 Urban activiteiten 
 Jongeren in actie 
 Paardrijden met jongeren uit de wijk 

Extra activiteiten  Wordt momenteel ingevuld.  
 
Contact met team Noordwest: Noordwest - JOU (jou-utrecht.nl) 
Contact met team West: West - JOU (jou-utrecht.nl) 


