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Hallo!
Ga jij ( samen met je ouders) deze zomer met ons mee op reis in Overvecht?
Lekker spelen, sporten, eet een ijsje, kom muziek maken, win met schaken
of laat je voorlezen.. Met dit boekje kan je van alles ontdekken en beleven!
Misschien gaan jullie op vakantie. Maar veel kinderen zijn ook een groot
deel van de zomer thuis. Gelukkig is er heel veel in de buurt te doen!
Samen met andere kinderen uit de buurt, met broers en zussen,
neven en nichtjes of met elkaar als gezin.
In dit zomerprogrammaboekje vinden jullie een overzicht van activiteiten om te
doen. Voor kinderen van alle leeftijden; van peuters tot en met groep 8-leerlingen.

DIT ZOMERVAKANTIE DOEBOEK IS VAN...
.................................................................................................................................................

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 op straat of binnen of een workshop
waarbij je iets kan leren. Veel activiteiten zijn dichtbij huis en bijna alles is
gratis of korting met Upas.
Blader alleen of samen met uw kind(eren) door het boekje en kies 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 dit
ZOMERVAKANTIE DOEBOEK. 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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Op de hoogte blijven of vragen over aanmelden? Meld je aan bij onze
whatsapp groep, mail naar sportencultuur@zimihc.nl; of bel naar 0613597042

Breng dit lijstje naar je ouders
en vraag of ze je willen helpen met opgeven.
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Kunst & Cultuur

Natuur & Avontuur

WANNEER

bers!
Hallo vakantieliefheb

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: 06-135970
42.

*

9.30 - 14.30 uur

WAT

Dit jaar is het 7e jaar van De Buurtcamping
in Utrecht. Op 17 juli vieren we vakantie in
Park de Gagel. Dit doen we met een podium
vol optredens, sport- en spelactiviteiten, workshops, maar natuurlijk ook een
kampvuur en silent disco om de dag mee af
te sluiten.
Geen overnachting dus dit jaar, maar een
dag vol activiteiten voor jong en oud,
georganiseerd door alle toffe partijen
uit de wijk.
Door wat meer (kortdurende) activiteiten
aan te bieden, kunnen we op een veilige
manier meerdere groepjes mensen verwelkomen, verspreid in het park.
Het hele gezin

AANMELDEN

Aanmelden is niet nodig

€ 0,-

WAT

In een dag maak je met andere kinderen
zelf een voorstelling! Je verzint je eigen
personage, wij schrijven het verhaal en we
knutselen nog wat leuke kleine decorstukjes
in elkaar.
De voorstelling speel je aan het einde van de
dag voor familie en vrienden. Ontdek samen
de magische wereld van het theater!

6 t/m 12 jaar

€ 35,Op vertoon van U-pas gratis

AANMELDEN

Je kan je opgeven via info@set-producties.nl

WAAR

OBS Spoorzicht
Je geeft je op voor 1 dag. Twee keer meedoen mag.

WAAR

We hebben een corona protocol dat we naar de ouders
verzenden.

Organisatie
De Buurtcamping Utrecht
www.debuurtcamping.nl/stad/utrecht
utrecht@debuurtcamping.nl - 0646662716		

Organisatie
Set Producties
www.set-producties.nl
info@set-producties.nl
0623504373
Contactpersoon Sam Beisser
info@set-producties.nl
0623504373
(Graag appen of mailen)

Park De Gagel

Let op!

- Alleen de spor
t en cultuurmak
elaars
kunnen in deze
groep berichten
plaatsen.
Leden kunnen al
leen dus de beri
chten lezen.
- Als je lid bent
van een WhatsAp
pgroep 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.
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Maandag 19 juli of maandag 23 augustus
12:00 en 20:00 uur

T H E AT E R M I D DAG

in het Zomer DoeBoekje
Het gaat om activiteiten die
spontane activiteiten
staan, maar ook nieuwe en
zullen langskomen.

BUURTCAMPING UTRECHT

de hoogte van de
Blijf deze zomervakantie op
in Overvecht! Elke week
activiteiten voor kinderen
atieve of gewoon hele
delen we leuke sportieve, cre
speciale WhatsAppgroep!
gezellige activiteiten in de

Wil je niet in de
je
WhatsAppgroep, maar heb
n
wel een vraag? Stuur dan ee
ar
WhatsAppje, SMSje of bel na
ars
de sport en cultuurmakela
06-13597042.

WANNEER

Zaterdag 17 juli

Contactpersoon
utrecht@debuurtcamping.nl
0646662716
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G e e f ve e l
opstekers

Spree
k
samen
spelr
egels
af

Heb respect
voor elkaar

Spee
l sa
en s men
l
niem uit
an
buit d
en

Maandag 16 augustus
Maandag 23 augustus
15:00-17:00 uur

WAT

Vind jij het leuk om verschillende sporten
en spellen te doen of kennis te maken met
spellen en sporten die je nog niet kent?
Kom dan naar de sportmix!

6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
daisy.peters@sportutrecht.nl

en
Los sam
ten
c o n fl i c
op

Utrecht Kinderrechten stad

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

WANNEER

Maandag 19 juli
Maandag 26 juli

Maandag 2 augustus
Maandag 9 augustus
Maandag 16 augustus
Maandag 23 augustus
14:30-15:30 uur

WAT

Sportmix: Flagfootbal en Hockey/voetbal
Vind jij het leuk om verschillende spellen
en sporten te doen of kennis te maken met
spellen en sporten die je nog niet kent?
Kom dan naar de sportmix!
Op 2 augustus is er alleen flagfootbal en
op 9 augustus is er voetbal i.p.v. hockey.”
6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
mike.bijtvuur@sportutrecht.nl

WAAR

WAAR

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
			
Contactpersoon
Daisy Peters
daisy.peters@sportutrecht.nl
06-21393140

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
		
Contactpersoon
Mike Bij ‘t Vuur
mike.bijtvuur@sportutrecht.nl
06-42064680

Speeltuin Watertoren
Neckardreef 30, Utrecht

Wil je even de wijk uit? Loop dan de kinderrechtenwandeling in de binnenstad;
van Nijntje pleintje tot de gevangenis!
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Maandag 19 juli

S P O RT MI X ( M A A N DAG )

TIPS VOOR
VREEDZAAM
SAMEN SPELEN

WANNEER

Sport & Spel

F L AG F O O T B A L & H O C K E Y / VO E T B A L

Sport & Spel

Playground Watertoren / Cruyff Court
Normadreef, Utrecht
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Sport & Spel

WAT

Kom deze zomer avonturen beleven bij
De Ontdekhal! Bekijk een geweldige film
van De Uitvinders en ga aan de slag met
spetterende workshops die je ook nog iets
leren over techniek.
Kijk op www.ontdekhal.nl voor meer info
en reserveer je tickets met korting!
Met promotiecode ZOMERPASPOORT21 krijg
je korting bij het bestellen van de online
tickets.

Voor het hele gezin
Normale prijs
€8,50
Korting prijs
€4,50
Vul de kortingscode: ZOMERPASPOORT21
in bij het bestellen van de online tickets.

TICKETS

www.ontdekhal.nl

WANNEER

Maandag 19 juli
Maandag 26 juli

VO E T B A L & K I C K B O K S E N

AVO NTUREN BELEV EN BI J DE O NT DEK HAL

Hele zomervakantie

Maandag 2 augustus
Maandag 9 augustus
Maandag 16 augustus
Maandag 23 augustus
16:00-17:00 uur

WAT

Sportmix: voetbal en kickboksen
Vind jij het leuk om verschillende spellen
en sporten te doen of kennis te maken met
spellen en sporten die je nog niet kent?
Kom dan naar de sportmix!

10 t/m 16 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
adam.alkandoussi@sportutrecht.nl

WAAR

WAAR

Kijk op de website voor de openingstijden.
De activiteiten zijn ook voor ouders. Kinderen moeten
altijd onder begeleiding van een volwassene zijn.
					

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

Gageldijk 182 (voormalig tuincentrum De Minstroom
aan de rand van Overvecht)

Organisatie
www.ontdekhal.nl
info@ontdekhal.nl
030-7434977		
Contactpersoon
Anja van den Einden
anja@ontdekhal.nl
0638265008
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Playground Park De Gagel / sportcontainer
Marokkodreef 1 (achter buurthuis De Boog), Utrecht

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
		
Contactpersoon Adam al Kandoussi
adam.alkandoussi@sportutrecht.nl
06-44170673

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

NOTITIES
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Dinsdag 20 juli

Misschien heb je al wel eens getekend met
Saskia. Dit kan nu weer! Korte opdrachten
waarbij je altijd je eigen fantasie kunt
gebruiken.
Teken je het liefst op ieder stuk papier dat
je tegenkomt? Dan is dit echt iets voor
jou! Geef je op en kom lekker tekenen.”

6 t/m 8 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Je kunt je opgeven door te mailen naar:
studioski@outlook.com. Je ontvangt een
bevestiging bij plaatsing.

P E U T E R - K L E U T E R S P O R T DAG

DE TEKENCLUB

WAT

10:00-11:00 of 12:00-13:00 uur

WAT

Peuter-kleutersport.
Lekker spelen en bewegen voor de
allerkleinsten!
Kom naar peuter-kleutersport!”
Peuters voorscholen en kleuters groep 1
en 2 basisschool
2 t-m 6 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden verplicht. Via Daisy Peters, daisy.
peters@sportutrecht.nl, 06-21393140
Voorkeur voor tijdstip bij aanmelden doorgeven.

WAAR

WAAR

De kinderen worden opgehaald bij de ingang door
de tekenjuf. 				
		

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

Zimihc Stefanus: Braziliëdreef 2
3563 CK Utrecht

Kunstgrasveld voetbalclub SVO De Dreef
Schooneggendreef 27, Utrecht

14:00 uur

WANNEER

Dinsdag 20 juli

PEUTER-KLEUTERSPORT

WANNEER

11.00-12.00 uur

Sport & Spel

Sport & Spel

Sport & Spel

WANNEER

WANNEER
Dinsdag 20 juli

14:00-14:45 uur

WAT

Peuter-kleutersport.
Lekker spelen en bewegen voor de
allerkleinsten!
Kom naar peuter-kleutersport!”
Peuters voorscholen en kleuters groep 1
en 2 basisschool
2 t/m 6 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
ilse.visser@sportutrecht.nl

Z O MEREX P RES S OVERVEC H T

Kunst & Cultuur

Week 2 en week 5
van de zomervakantie

WAT

BEWEEG MEE! Nog geen leuke plannen deze
zomervakantie? Geen punt, want de Zomer
Express komt dit jaar weer naar jou toe in de
zomervakantie!
De creatiefste sporters en de sportiefste
kunstenaars organiseren een onvergetelijke
vakantieweek! Kom deze zomervakantie naar
de Zomer Express in Overvecht. Daar ga je
vier ochtenden aan de slag met sport en
cultuur. Samen werk je naar een
eindpresentatie toe.
€25,-

6 t/m 10 jaar

(Gratis op vertoon van U-pas)

AANMELDEN

Aanmelden kan door een ticket te reserveren via
www.zimihc.nl of app/bel met 06-13597042

WAAR

WAAR

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

Deze activiteit is alleen voor kinderen. Kinderen worden
afgezet en opgehaald bij de voordeur.		

Speeltuin Watertoren, Neckardreef 30, Utrecht

ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2, Utrecht

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
Studio Ski
Studioski@outlook.com
www.detekenclub.tumblr.com / 0643482980
Contactpersoon
Saskia Janssen
Saskiastudioski@outlook.com
0643482980
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Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
		
Contactpersoon
Daisy Peters
daisy.peters@sportutrecht.nl
06-21393140

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
		
Contactpersoon
Ilse Visser
ilse.visser@sportutrecht.nl
06-15465953

Organisatie
ZIMIHC Overvecht / www.zimihc.nl
SportUtrecht / www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Kathelyn en Anne
0613597042
sportencultuur@zimihc.nl
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Kunst & Cultuur

WANNEER
Dinsdag 20 juli

15:00-16:00 uur

WAT

Peuter-kleutersport.
Lekker spelen en bewegen voor de
allerkleinsten!
Kom naar peuter-kleutersport!
Peuters voorscholen en kleuters groep 1
en 2 basisschool.

2 t/m 6 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
ilse.visser@sportutrecht.nl

WAAR

Speeltuin Gagelsteede
Gangesdreef 7 (Naast stadsboerderij)
Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon: Ilse Visser
ilse.visser@sportutrecht.nl
06-15465953
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Welke stickers zou jij in je agenda willen plakken?
Maak hier je eigen ontwerpen!

KNUTSELEN&TONEEL. THEMA: SCHAKEN

PEUTER-KLEUTERSPORT

15:00 uur

Sport & Spel

WANNEER

Dinsdag 20 en woensdag 21 juli

14:00-14:45 uur

WAT

Knutselen en toneel met als thema
schaken
Schaken is een superspannend spel. Met
Koningen, Koninginnen, Paarden, Torens
en ridders. Het is leuk om te spelen. Maar
je kunt ook een schaakmasker knutselen
of een leuk toneelstuk bedenken met een
schaakverhaal (Er was eens een Koning.)
Bij ons leer je in 2 dagen de eerste
schaakregels, we gaan knutselen en
schaaktoneel spelen.
6 t/m 10 jaar

€ 15,-

AANMELDEN

Mail naam kind, leeftijd, school, e-mail en telefoonnummer naar contact@samenschaken.nl.
Wij nemen dan contact op voor verdere
bijzonderheden.

WAAR

Basisschool De Gagel 20 en 21 juli van 10-15 uur (dus
2 dagen achter elkaar, steeds van 10-15 uur).
“Ouders kunnen de kinderen brengen en ophalen,
maar kunnen helaas niet de school in (tenzij de regels
verder versoepelen). We maken uitgebreid foto’s van
de activiteit, zodat ouders toch kunnen genieten van
de inzet van de kinderen.
Wij regelen een gezonde snack in de kleine pauzes.
Voor de lunch verwachten we dat de kinderen op beide dagen zelf brood meenemen. Wij regelen drinken.
Organisatie: Samen Schaken
contact@samenschaken.nl / 06 1733 6665
www.samenschaken.nl/
Contactpersoon: Bas van Esch
contact@samenschaken.nl
06 1733 6665
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Hele zomervakantie

Sport & Spel

WANNEER
Dinsdag 20 juli
Dinsdag 27 juli

WAT

Dinsdag 3 augustus
Dinsdag 10 augustus
Dinsdag 17 augustus
Dinsdag 24 augustus

Lekker chillen en zwemmen? De hele zomer,
boven 22 graden is JoU op het strand van de
Haarrijnse plas actief. Wil je daar een praatje
maken of voetballen, welkom!

WAT

Sportmix / Flagfootbal
Vind jij het leuk om verschillende spellen
en sporten te doen of kennis te maken met
spellen en sporten die je nog niet kent?
Kom dan naar de sportmix Flagfootbal!
Op 20 juli en 24 augustus is er ook kick
boksen. Op 10 en 17 juli is er ook voetbal.
6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
mike.bijtvuur@sportutrecht.nl

WAAR

Playground Park De Gagel / sportcontrainer
Marokkodreef 1 (achter buurthuis De Boog) Utrecht
Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

JOU UTRECHT

F L AG F O O T B A L

15:00-16:00 uur

Filmpje kijken? JoU organiseert openlucht
bioscopen in verschillende wijken! Wanneer
en waar precies wordt nog bekend gemaakt.
Voetballen? JoU organiseert voetbalwedstrijdjes voor jongens en meiden.
Dagje uitleven? JoU organiseert Urban Events
in alle wijken: dagen waarop je je uit kan
leven in een pannatoernooi, kickboxclinics en
nog veel meer.
Zelf een idee om te doen met je vriendinnen
en/of vrienden? Leuk, kom maar op! Of kom
een nachtje gezellig slapen op de
Buurtcamping in het Griftpark! Jullie zijn
welkom bij JoU-Jongerenwerk Utrecht
Leefttijd: 10+

CONNECT

Volg de jongerenwerk-activiteiten via instagram:
JoU030, JoU_Leidscherijn, JoU_VleutendeMeern,
JoU_Zuidwest en JoU_Overvecht op instagram
Of neem contact op via jongerenwerker in jouw wijk:
www.jou-utrecht.nl/locaties

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon: Mike Bij ‘t Vuur
mike.bijtvuur@sportutrecht.nl
06-15511579
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Organisatie
www.jou030.nl/
info@jou-utrecht.nl
030 236 1919
Contact
030 2361919
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Kunst & Cultuur

WANNEER

WANNEER

WAT

WAT

De kinderen mogen alle drie de dagen
komen, maar ook één of twee. Welkom om
één of meerdere avonturen mee te zingen,
bewegen, klappen en spelen!
Vanaf 2,5 jaar oud, evt. samen met een
ouder of begeleider		
Vanaf 2,5 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

WhatsApp naar 06-38265008 of mail
roos@muziekroute.nl (tot een dag vooraf)

Kleutermuziek! Samen met juf Ruth
beleven we een muzikaal avontuur. We
leren nieuwe muziek en hebben vooral veel
plezier! Aan het einde van elke workshop
mogen ouders/begeleiders komen kijken
naar wat de kinderen hebben geleerd.
Het is het leukste als kinderen 3 dagen
achter elkaar komen, maar als dat niet
past, kan je ook één dag komen.
4 tot 6 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

WhatsApp naar 06-38265008 of mail
roos@muziekroute.nl (tot een dag vooraf)

WAAR

WAAR

Niet meer dan 1 begeleider per kind. Goed afstand
houden tussen ouders onderling.			
				

Graag buiten wachten bij brengen en halen. Zorg dat u
ruim op tijd bent bij het brengen, en voor het ophalen
vragen we u om 11.15 aanwezig te zijn. Wij komen u dan
halen zodat u de laatste 10 minuten van de les kunt
meebeleven (op afstand van andere ouders).

Basisschool OBO De Gagel/Mattheusschool, ingang
Nigerdreef 8 (tegenover autogarage)

Basisschool De Gagel/Mattheusschool, ingang Nigerdreef 8 (tegenover autogarage)

Organisatie
Muziekroute
www.muziekroute.nl / info@muziekroute.nl
0638265008

Organisatie
Muziekroute
www.muziekroute.nl / info@muziekroute.nl
0638265008

Contactpersoon
Roos Keja
roos@muziekroute.nl
0638265008

Contactpersoon
Roos Keja
roos@muziekroute.nl
0638265008
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WANNEER

Donderdag 22 juli
Donderdag 29 juli

S P O R T M I X ( D O N D E R DAG )

Drie dagen achter elkaar gaan we samen
met Juf Ruth op muzikaal avontuur voor
peuters en hun ouders/begeleiders.

Sport & Spel

WANNEER

Dinsdag 20 juli, woensdag 21 juli,
donderdag 22 juli
10.45-11.30

KLEUTERMUZIEK

PEUTERMUZIEK

Dinsdag 20 juli, woensdag 21 juli,
donderdag 22 juli
10.00-10.30

Sport & Spel

Woensdag 21 juli

Woensdag 18 augustus
Woensdag 25 augustus,

15:00-17:00 uur

WAT

Vind jij het leuk om verschillende spellen
en sporten te doen of kennis te maken met
sporten die je nog niet kent?
Kom dan naar de sportmix!

6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
paul.vanveenendaal@sportutrecht.nl

WAAR

Playground Watertoren / Cruyff Court
Normadreef, Utrecht
Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

15:30-16:30 uur

MEIDENSPORT

Kunst & Cultuur

WAT

Dit aanbod is speciaal voor meiden van
10 t/m 12 jaar. Vind jij het leuk om met
andere meiden te sporten?
Kom dan naar meidensport!

10 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
daisy.peters@sportutrecht.nl

WAAR

Buiten bij Buurtcentrum Teun de Jager
Teun de Jagerdreef 1, Utrecht
Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl

Contactpersoon: Paul van Veenendaal
paul.vanveenendaal@sportutrecht.nl
06-27410847

Contactpersoon: Daisy Peters
daisy.peters@sportutrecht.nl
06-21393140
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Media & Technologie

Sport & Spel

WANNEER

6 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Het Reizend Lab van de Bibliotheek komt
deze zomer naar de speeltuin toe!
Wil jij robotjes programmeren, tekenen
met een 3D pen, of je eigen stop motion
maken? Bij het Reizend Lab kun je het
uitproberen!
7 t/m 12 jaar

AANMELDEN

Aanmelden is niet nodig. Je kan gewoon
langskomen. Het kan zijn dat je even moet
wachten als het druk is.

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
paul.vanveenendaal@sportutrecht.nl

WAAR

Kunstgrasveld bij gymzaal
Teun de Jagerdreef 1, Utrecht

WAAR

Speeltuin/stadsboerderij Gagelsteede
Gangesdreef 7a, Utrecht
		

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon: Paul van Veenendaal
paul.vanveenendaal@sportutrecht.nl
06-27410847
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Organisatie Bibliotheek Utrecht
www.bibliotheekutrecht.nl
educatie@bibliotheekutrecht.nl
030 – 286 1800		
Contactpersoon
Jessie Hanssen 06 47462343
j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl
Susanne Lolkema 06 10332200
s.lolkema@bibliotheekutrecht.nl

€0,-

ENBLOEMDOEEENPOTJEFLESSENVOETBALMAAKEENSELFIEINJOUWWIJKROETJVANEENGLIJBAAN

Kom dan naar de sportmix!

HET REIZEND LAB

S P O R T M I X ( V R I J DAG )

Vind jij het leuk om verschillende spellen
en sporten te doen of kennis te maken met
spellen en sporten die je nog niet kent?

14:00-16:00 uur

WAT

15:00-17:00 uur

WAT

GALEKKERBUITENSPELENZOEKEENLIEVEHEERSBEESTKEMAAKEENSTOEP

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

Woensdag 21 juli
Woensdag 25 augustus

Vrijdag 23 juli
Vrijdag 30 juli

MAAKEENKOPROLBLIJFTIENSECONDENOPEENBEENSTAANZOEKEENPAARD

WANNEER
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STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSST
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WANNEER

Vrijdag 6 en 13 augustus
Donderdag 5 en 12 augustus
Vrijdag 6 en 13 augustus
Dinsdag 3 en 10 augustus

Sport & Spel

WANNEER

12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:30 – 17:30
14:30 – 16:00

WAT

In de zomervakantie kan je lekker aan
de slag met je creativiteit in Overvecht!
Tussen verschillende flats komt ZIMIHC op
bezoek bij DOCK. Samen met kunstenaars
uit Overvecht maken we er een leuke
middag van!
Kom je ook? Elke keer doen we wat anders,
van tekenen tot muziek en van fotografie
tot theater. Let op: vol = vol.
Vanaf 6 jaar

AANMELDEN

Aanmelden niet nodig, kom lekker langs!
Maar vol = vol.

WAAR Zoek DOCK en ZIMIHC op tussen de flats:
-Tigris – Haifa- Eufraat- st. Maarten en Ankara dreef
6 en 13 augustus (vrijdag) 12:00 – 14:00

€ 0,-

Donderdag 19 augustus
Donderdag 26 augustus
15:00-17:00 uur

URBAN HOCKEY

B E C R E AT I V E - Z I M I H C & D O C K

STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSS

TADSVOGELS STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELS

ADSVOGELS STADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELSSTADSVOGELS

Kunst & Cultuur

WAT

Urban Hockey is een uitdagende, coole
vorm van hockey. Het is een teamsport,
maar je kunt ook skills en tricks leren en
battelen.
En wist je dat er een nieuwe hockeyclub in
Overvecht komt? Doe mee en maak kennis
met hockey!
6 t/m 12 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
jip.zerner@sportutrecht.nl

WAAR

Playground Watertoren / Cruyff Court
Normadreef, Utrecht

-Stroyenborch- Scharlaken en Schooneggen dreef
5 en 12 augustus (donderdag) 12:00 – 14:00

Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

-Atlas- Centaurus en Apollo dreef
6 en 13 augustus (vrijdag) 14:30 – 17:30

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

-Ibisdreef
3 en 10 augustus (dinsdag) 14:30 – 16:00
Organisatie ZIMIHC
www.zimihc.nl
sportencultuur@zimihc.nl
0646662716		

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
		
Contactpersoon
Jip Zerner
jip.zerner@sportutrecht.nl
06-42064680

Contactpersoon Kathelyn
06-13597042
sportencultuur@zimihc.nl
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Sport & Spel

Hele zomervakantie

De bieb is buiten, kom verhaal halen!
Bibliotheek Utrecht komt deze zomer
naar je toe met de mooiste verhalen! De
biebfiets toert rond door heel Utrecht
en strijkt neer in parken, speeltuinen en
pleinen. Ook in Overvecht! Kom ons tegen
bij stadsboerderij Gagelsteede of op een
andere verrassende plek.
Bekijk ter plekke het menu en kies het verhaal dat jij graag wil horen. De voorlezers
zorgen voor griezelverhalen, stadspoëzie,
romantische verhalen of laten je lekker
lachen. Voor jong én oud.
Kijk op bibliotheekutrecht.nl/zomer wanneer de biebfiets bij jou in de buurt is.
Alle leeftijden

€0,-

AANMELDEN

Opgeven niet nodig, kom gewoon gezellig langs!

WAAR

Utrecht, Overvecht en in Gagelsteede, bij De Watertoren.
Van zondag 18 juli t/m zondag 29 augustus in heel
Utrecht. www.bibliotheekutrecht.nl/zomer
Het is een openbaar, buiten activiteit, ouders kunnen er
gewoon bij blijven.
Organisatie
Bibliotheek Utrecht
www.bibliotheekutrecht.nl
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
030 – 286 1800
Contactpersoon
r.gerritsen@bibliotheekutrecht.nl
Rozemarijn Gerritsen
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WANNEER

BASKETBALS`COOL (15:00)

DE BIEBFIETS

WAT

Woensdag 21 juli
Woensdag 28 juli

Woensdag 4 augustus
Woensdag 11 augustus
Woensdag 18 augustus
Woensdag 25 augustus
15:00-16:00 uur

WAT

Basketbals’Cool
Hou je van basketballen? Kom dan lekker
basketballen bij de Basketbals’Cool!
Je kunt de hele zomervakantie terecht!

8 t/m 10 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
jan.poels@sportutrecht.nl

WAAR

Gymzaal Teun de Jagerdreef 1
Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of
meer contact op met de contactpersoon om te
checken of de activiteit doorgaat of wordt aangepast.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon
Jan Poels
jan.poels@sportutrecht.nl
06-22312272

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

NOTITIES
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Sport & Spel

Woensdag 21 juli
Woensdag 28 juli

WANNEER

Woensdag 4 augustus
Woensdag 11 augustus
Woensdag 18 augustus
Woensdag 25 augustus
16:00-17:00 uur

WAT

Basketbals’Cool
Hou je van basketballen? Kom dan lekker
basketballen bij de Basketbals’Cool!
Je kunt de hele zomervakantie terecht!

10 t/m 12 jaar

€ 0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
jan.poels@sportutrecht.nl

WAAR

Gymzaal Teun de Jagerdreef 1
Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of
meer contact op met de contactpersoon om te
checken of de activiteit doorgaat of wordt aangepast.

Dinsdag 27 juli

PEUTER-KLEUTERSPORT

BASKETBALS`COOL

(16:00)

WANNEER

Sport & Spel

12:00-13:00 uur

WAT

Peuter-kleutersport
Lekker spelen en bewegen voor
de allerkleinsten!
Kom naar peuter-kleutersport!
Peuters voorscholen en kleuters
groep 1 en 2 basisschool.

2 t/m 6 jaar

€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet verplicht, maar mag wel via
ilse.visser@sportutrecht.nl

WAAR

Speeltuin Gagelsteede
Gangesdreef 7 (Naast stadsboerderij)
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Neem bij een buitentemperatuur van 30 graden of meer
contact op met de contactpersoon om te checken of de
activiteit doorgaat of wordt aangepast.

De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.
Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl

Organisatie
SportUtrecht
www.sportutrecht.nl

Contactpersoon:
Jan Poels
jan.poels@sportutrecht.nl
06-22312272

Contactpersoon
Ilse Visser
ilse.visser@sportutrecht.nl
06-15465953
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Op 2 OF 4 augustus kan je meedoen met een
introductie workshop voor een heel leuk
muziekinstrument, namelijk: de ukelele!
De ukelele is een soort van kleine gitaar met
minder snaren. Samen met een groep kinderen leer je om de ukelele te bespelen!
(Eigen ukelele niet nodig)
Lijkt het je leuk om daarna op muziekles te
gaan? Dat kan! BuurmanBaard geeft piano,
gitaar en ukelele les in Overvecht.
10 t/m 13 jaar

€0,-

Workshop is gratis te volgen. Daarna nog op
muziekles? Dat kan betaald worden met U-pas
of het Jeugdfonds.

AANMELDEN

Mail naar buurmanbaard@gmail.com om je aan te melden.

WAAR

We verzamelen bij ZIMIHC Theater Stefanus
Braziliëdreef 2. Gagelsteede,
Deze activiteit is voor kinderen. Maar is het spannend
om alleen te gaan? Dan kan je je ook opgeven met je
moeder, buurman of bijvoorbeeld je maatje.
Let op: vol = vol		
Organisatie Buurman Baard
www.buurmanbaard.nl
Sport Utrecht
www.sportutrecht.nl
Contactpersoon:
Derk van de Hulst
buurmanbaard@gmail.com
06-43642181
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WANNEER

STADSBLOEMENSTADSBLOEMENSTADSBLOEMENSTADSBLOEMENSTADSBL

Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 augustus
10:00 - 12.00 uur

WAT

Voel je vrij tijdens de PRIKKELARME Zomer
Express om je uit te leven én te relaxen met
sport en kunst.
In het theatergebouw van ZIMIHC in Zuilen
worden 4 bijzondere ochtenden georganiseerd in de zomervakantie van 17 t/m 20
augustus. Twee ervaren sport- en kunstdocenten en een begeleider uit het speciaal
onderwijs laten ieders talent naar voren
komen en een beperking speelt geen rol.
Naast actie en uitdaging zorgen ze ook
voor rustige momenten. Prikkelarm,
rolstoeltoegankelijk, geschikt voor alle
kinderen van het speciaal (basis)onderwijs.
6 t/m 12 jaar

€ 25,(U pas gratis)

AANMELDEN

Aanmelden kan door ticket online te kopen of een
mail te sturen naar sportencultuur@zimihc.nl

WAAR

ZIMIHC Theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, Utrecht
Om ervoor te zorgen dat je weet wat er gaat gebeuren
komt er een video met meer uitleg over deze editie
van de Zomer Express in Zuilen op de website
www.zimihc.nl Organisatie
ZIMIHC
www.zimihc.nl
Contact
sportencultuur@zimihc.nl
0613597042

STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN

WAT

(PRIKKELARM)

15:00-16:00 uur

ZOMEREXPRESS

Maandag 2 of woensdag 4 augustus

OEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN

WANNEER

Sport & Spel

OEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBLOEMEN STADSBL

INT RO DU C T I E WO RK S H OP U KELELE

Kunst & Cultuur
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Sport & Spel

Maandag 23 augustus
3 t/m 5 jaar
16:00 - 16:45 uur

WAT

TA E K WO N - D O

WANNEER

Donderdag 26 augustus
6 t/m 13 jaar
17.15- 18.00 uur

Bij ons leer je hoe je zelf te verdedigen,
werken aan je conditie, kracht en weerbaar
te worden in onze snel veranderende
maatschappij.
Maar bij ons draait het om meer: om je
respect, discipline en zelfvertrouwen op
te bouwen, je doorzettingsvermogen te
versterken en uiteindelijk je angsten te
overwinnen.
3 t/m 13 jaar

€0,-

AANMELDEN

Via e-mail info@itf-taekwondo.nl en
randy@itf-taekwondo.nl

WAAR

Buiten voetbalkooi Teun de Jagerdreef
bij OBU Spoorzicht en Cleophas.

Dinsdag 24 augustus
Woensdag 25 augustus
Donderdag 26 augustus

D E AVO N T U R E N C L U B

WANNEER

Natuur & Avontuur

Voor tijden, zie hieronder.

WAT

Kan jouw vakantie nog wat extra avontuur
gebruiken? Bij de Avonturenclub gaan we
bijvoorbeeld hutten bouwen, een vuurtje
stoken, broodjes bakken, beestjes zoeken,
pijl en boog maken.
Vies worden hoort daar natuurlijk bij! Bij de
club mag je risico’s nemen en uitdagingen
aangaan. Je klimt in een boom zo hoog als
jij durft, leert werken met een mes of bijl
en zijn ook in de stromende regen gewoon
buiten.
7 t/m 12 jaar

€0,-

AANMELDEN

Opgeven kan via:
http://bit.do/aanmelden-avonturenclub

WAAR

We verzamelen op de parkeerplaats van het Gagelbos,
naast Gageldijk 104C

Ouders alleen brengen en halen, ze mogen niet blijven
kijken. Eventueel wachten op het schoolplein van de
scholen. Vanaf 1 sept beginnen de reguliere lessen
weer en dan mag er nog een gratis proefles
plaatsvinden. Op dezelfde locatie en tijdstippen.

De Avonturenclub in de zomer is op:
Dinsdag 24 augustus van 15.00-17.00
Woensdag 25 augustus van 15.00-17.00
Donderdag 26 augustus van 15.00-17.00
Opgeven kan voor één van deze dagen.

Organisatie
James Tjin-A-Ton
info@itf-taekwondo.nl of 06-54277369
www.itf-taekwondo.nl
Contactpersoon
Randy Brouwer
Randy@itf-taekwondo.nl
06 27 38 63 22

De activiteit vindt buiten plaats onder de dan geldende
Corona maatregelen.
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Organisatie & Contact
De Avonturenclub
avonturenclub.utrecht@gmail.com
Marthe Frederik
0657884187
				

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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Kunst & Cultuur

Stok
Insecten
Paddenstoel

Stenen

Dennenappel

Lamp

Bloemen

Boom
Eikeltjes

Vogel

Hond

Bankje
Blad

Fiets

Water

Afval

Besjes
Veer
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11:00-12:00 uur

Voor tijden, zie hieronder.

WAT

WAT

Dit keer ook voor de wat oudere kinderen.
Bedenk je graag zelf verhalen of maak je
graag strips?
Teken je het liefste elke dag?
Kom dan tekenen met illustrator Saskia.
Er is ruimte voor eigen ideeën en veel
fantasie!

8 t/m 12 jaar

AANMELDEN

Je kunt je opgeven door te mailen naar:
studioski@outlook.com. Je ontvangt een
bevestiging bij plaatsing.

JUDO

Klavertje

Donderdag 26 augustus

Dinsdag 24 augustus

DE TEKENCLUB

ZOEKNAARBUITEN OPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAAR

Vogelnest

EKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITEN OPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUI

Kan jij alles vinden?

WANNEER

WANNEER

OPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZOEKNAARBUITENOPZO

Natuur speurtocht

Sport & Spel

€0,-

Zomer-activiteit JUDO!
Verplaatst de magie van judo naar de
gymzaal. Judo geeft je veel plezier. Je kunt
je energie kwijt en je leert samen te werken
en respect te hebben voor elkaar. Door judo
word je weerbaarder en sta je sterker. Wil je
deze magie ook beleven? Kom dan naar de
zomerlessen judo.
De ouders kunnen de kinderen halen en
brengen, ze mogen niet bij de les aanwezig
zijn. Eventueel telefoonnummer achterlaten
of meegeven aan uw kind.
		
Alle leeftijden
€0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet nodig. Kom binnen en doe mee!

WAAR

WAAR

De kinderen worden opgehaald bij de ingang.

12:15 - 13:00 uur peuters 3 en 4 jaar
13:00 - 13:45 uur 4 t/m 6 jaar
13:45 - 14:30 uur 7 t/m 10 jaar
14:30 - 15:30 uur vanaf 10 jaar

Zimihc Stefanus: Braziliëdreef 2,
3563 CK Utrecht

Gymzaal Pagodedreef, Pagodedreef 4, 3564 XS Utrecht

Voor judopakjes wordt gezorgd.
Organisatie
Studio Ski
www.detekenclub.tumblr.com
studioski@outlook.com
0643482980
Contactpersoon
Saskia Janssen
studioski@outlook.com
0643482980

Organisatie
Albert van Mildert
www.eujjs.nl
eujjs@hetnet.nl 06-53312142			
Contactpersoon:
Albert van Mildert
eujjs@hetnet.nl
06-53312142
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13:00-16:00 uur

WAT

Als het mag en kan dan is er op 28
augustus ‘Kom over de brug in Speelbos
Gagelbos’
Georganiseerd door Staatsbosbeheer,
Utrecht Natuurlijk en Dock. Speel mee tot
je groen ziet! In het Speelbos zijn deze
middag avontuurlijke kinderactiviteiten,
zoals: broodjes bakken, schminken,
survivalparcours, op pad met de boswachter, spelen met modder en nog meer leuke
dingen.
Voor het hele gezin

€ 0,-

AANMELDEN

Aanmelden niet nodig.

WANNEER

Zaterdag 28 augustus
Zondag 29 augustus

10:00 en 13:00 uur

WAT

De Kinderkaravaan van Circus Snor.
Een actief buitenprogramma voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar. In twee uur maken we
je wegwijs in de wereld van Circus Snor
en kan je daarna met een gerust hart je
ouders imponeren met je nieuwe skills.

6 t/m 12 jaar

Met de code “upaszitwelsnor” kunnen
Upassers voor 5 euro meedoen.

AANMELDEN

Een kaartje voor de workshop kan je kopen
op www.circussnor.nl.

WAAR

WAAR

Kom lopend of met de fiets. Fietsen graag stallen in de
fietsenstalling. Er is beperkte parkeerruimte.
					
De landelijke coronamaatregelen zijn van toepassing.

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus. We starten op
beide dagen om 10 en 13 uur.

Speelbos Gagelbos

Organisatie UtrechtNatuurlijk
www.utrechtnatuurlijk.nl
elja.bos@utrechtnatuurlijk.nl
0618652291
Contactpersoon
Tineke Harlaar
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl
0651200211
Elja Bos 06-18652291
elja.bos@utrechtnatuurlijk.nl
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€9,-

Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht

De workshops zijn alleen voor kinderen. Ouders zetten
kinderen af bij het hek van het circus.
Organisatie
Circus Snor
info@circussnor.nl
www.circussnor.nl
0630586113
Contactpersoon
Jasper Riedema
jasper@circussnor.nl
0630586113

KLEURPLAAT

Zaterdag 28 augustus

Heb jij je vakantiespullen alweer van zolder gepakt?

S P E E L B O S G AG E L B O S M I D DAG

WANNEER

Natuur & Avontuur

K I N D E R K A R AVA A N VA N CI R C U S SN O R

Natuur & Avontuur
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De Brede School Overvecht
Zit je in Overvecht op school? Of woon je in Overvecht?
Dan kan je meedoen met de activiteiten van de Brede School
Overvecht. Bijna elke dag na schooltijd kan je meedoen: met
schaken, tekenen, natuur & techniek of samen een boek lezen.
Of een sport beoefenen, zoals voetbal, atletiek,
worstelen, judo, taekwon-do, dans of hockey.
Een muziekinstrument leren spelen of een hele week
meedoen met het Ensemble van de Muziekroute kan ook.
Eerst zijn er lessen op school, onder of na schooltijd. Wil je nog beter worden,
dan kan je je via de website van de Brede School Overvecht
aanmelden voor 5 gratis vervolglessen. Direct lid worden van de club
of vereniging in de buurt kan natuurlijk ook.
Om alvast kennis te maken met de activiteiten, doet de Brede School mee
met het zomerprogramma. Kijk maar in dit boekje wat er allemaal te doen is
voor jou. Of voor je kleine broertje of zusje, want er zijn ook activiteiten
voor peuters vanaf 2,5 jaar.
Als de school weer begint, gaan de activiteiten van start.
Wil je weten wat er op jouw school te doen is? Binnenkort hangt overal in
Overvecht weer de poster van de Brede School. En krijg je een flyer mee
om thuis nog eens met je ouders na te lezen.
Nieuwsgierig geworden? Doe mee met de Brede School activiteiten
in de eerste en laatste week van de zomervakantie.
Meer weten? Kijk eens op www.bredeschoolovervecht.nl
Kan je niet meedoen met de activiteiten? Veel kan je ook thuis doen.
Kijk eens op onze Facebook-pagina Brede School Overvecht.
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Dit is een uitgave van de Vreedzame Kinderraad Overvecht, 2019. Contact: coördinator Petra Jongerius,
p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl * Overvecht telt 3373 kinderen van 4-12 jaar (bron: gemeente Utrecht 1-1-2018).
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Vier de zomer met & bij

in overvecht

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 overvecht@dock.nl.

36

Speeltuin
de watertoren

Dinsdag t/m zaterdag
12.00-17.00 uur
Di + Do activiteit

Ma t/m vr: 13.00-18.00 uur
Za: 13.00-17.00 uur
Ma + Do activiteit

Buurtcentrum
De jager

Buurtcentrum
de boog
Gambiadreef 60
Geesje Kramer
gkramer@dock.nl

Buurtcentrum
de dreef
Schooneggendreef 27C
Sue op de Kamp
skamp@dock.nl

Speel-mee
Speeltuin Gagelsteede

De bakfiets met spelmateriaal komt naar je
toe, ook zijn er soms leuke extra activiteiten!
Schooneggen-, Scharlaken- en Stroyenborchdreef
dinsdag 12.00-14.00u en donderdag 12.00-14.00u

Gangesdreef 7B
rtoren
Speeltuin de Wate

Speeltuin
Gagelsteede

Buurtcentra De Jager, De Dreef en De Boog zijn deze zomer
open met aangepaste openingstijden en volgens RIVM
richtlijnen. Bewoners van jong tot oud zijn van harte welkom
om gebruik te maken van het buurtcentrum voor
activiteiten. Loop langs of kijk voor actuele informatie en
openingstijden op www.dock.nl/utrecht.

Teun de Jagerdreef 1
Emine Goktekin
egoktekin@dock.nl

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 speeltuin
Gagelsteede of speeltuin De Watertoren.
Kom zandkastelen bouwen, schommelen,
rennen, voetballen en gezellig met je vrienden
spelen. Er is genoeg te beleven! Heb je ideeën
voor activiteiten in de speeltuin of wil je
meehelpen? Loop binnen en laat het ons
weten.

Buurtcentra

Ibisdreef
dinsdag 14.30-16.00u en donderdag 14.30-16.00u

Neckar

Tigris-, Haifa-, Eufraat-, Sint Maarten- en Ankaradreef
woensdag 12.00-14.00u en vrijdag 12.00-14.00u

dreef 3

0

Atlas-, Centaurus- en Apollodreef
woensdag 14.30-17.30u en vrijdag 14.30-17.30u

overvecht@dock.nl
www.dock.nl/utrecht
speeltuin Gagelsteede
speeltuin De watertoren
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Geen geld voor
schoolspullen, verjaardagen,
uitjes, sport, muziek-, zwemof dansles?

Woon je rondom een van de
plekken op deze kaart:
Gambia- Zebra- Kwango-, KasaiTafelberg of Klipspringerdreef?
Heb je een idee voor leuke
activiteiten deze zomer in jouw
binnentuin?
Neem contact op met Barbara via
WhatsApp: +31 6 16752340
Of Eva via email:
eva@thesocialcollective.nl

Sam& springt bij

samenvoorallekinderen.nl

Het Groene Lint Overvecht
Is de gezamenlijke tuin van Overvecht, gemaakt voor en door inwoners van de
wijk. Het gebied loopt van Park de Gagel naar Park de Watertoren en is de
komende jaren in ontwikkeling.
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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.
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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
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De Zomer Express is een initiatief van ZIMIHC en SportUtrecht i.s.m. De Vrijstaat en BOKS Cultuurhuis.
vo
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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 !

