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In een Vreedzame Wijk bekommeren wij ons om elkaar. 
Kinderen worden gezien, gehoord en doen ertoe. 

Samen met scholen en maatschappelijke organisaties vormen we een Vreedzame 

Wijk, waarbij we positief sociaal klimaat nastreven waar kinderen zich kunnen 

ontwikkelen en zich prettig voelen. 

Sinds maart is daarbij ook alles anders dan 

anders. Veel mensen blijven deze zomer 

ook thuis door corona. Om deze reden 

bieden we, met verschillende partners, een 

zomerprogramma aan met activiteiten die 

plaatsvinden in en aan de rand van Lombok. 

Dit programmaboekje zit vol met activiteiten voor alle kinderen tot en met 12 jaar. Op 

deze manier willen we toch iedereen een leuke vakantie laten vieren in hun eigen wijk.

Mocht uw kind niet deel kunnen nemen aan activiteiten vanwege gezondheidsrisico´s 

neem dan contact op met j.loffeld@vreedzamewijk.nl  Wij kijken dan of wij aanbod 

kunnen generen dat het mogelijk maakt dat alle kinderen kunnen deelnemen.

Voor vragen over de corona maatregelen verzoeken wij u contact op 

te nemen met de desbetreffende organisatie. Zij zijn verantwoordelijk 

voor de handhaving van de coronamaatregelen bij hun activiteit.

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe met veel plezier!

Ga jij deze zomer met ons mee 
op reis in Kanaleneiland? 

Met dit boekje kan je van alles 
ontdekken en beleven! Ga 

snel lezen wat er allemaal te 
doen is voor jou in de wijk! 

Maak van je boekje een mooi 
kunstwerk! Teken/kleur je 
eigen vakantie, maak een 

ijsje, zoek de woorden, en kies 
iets leuks uit om te doen!

Lever je tekening van je mooiste 
vakantiemoment in bij één van de 

aanbieders in het boekje, en dan maak 
je ook nog kans op een leuk presentje 

en een plekje bij de expositie!
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Idee: ga je op vakantie? 
N
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 je paspoort m

ee!

PLaats hier je vingerafdruk
paspoort

Teken hier jezelf of plak een pasfoto

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 Hart van 

Noord aanmelden voor extra lessen. Direct lid worden van de club 

of vereniging in de buurt kan natuurlijk ook. Wij helpen je!

Als de school weer begint, gaan de activiteiten van Hart van Noord weer van start. 

Wil je weten welke activiteiten er op jouw school te doen zijn?

Informeer bij je school of kijk op onze site: bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord.

Heb jij zin om deze zomer te sporten?

Check dan het uitgebreide zomersportprogramma op sportstad-utrecht.nl/zomerrooster-2020. 

Download daar ons sportieve zomerrooster of bekijk het overzicht met alle mogelijkheden. 

Niet alleen handig voor jou, maar ook voor al je vrienden, vriendinnen, broers en zussen. 

Neem ze dus gezellig mee als je komt sporten!

Zit je in Kanaleneiland op school? Of woon je in deze wijk? Dan kan 
je mee doen met de naschoolse activiteiten van je eigen school of 
die van Brede School Hart van Noord. Hart van Noord organiseert 
in drie blokken per jaar bijna elke dag activiteiten op gebied van 
kunst, cultuur, techniek en sport. Je kan leren schaken, tekenen, 
programmeren, muziek maken, dansen en natuurlijk meedoen in 
het kinderatelier. We organiseren samen met SportUtrecht een groot 
sportaanbod in ons gebouw of op het Cruyffcourt.

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.

Meer weten? Bel, mail of kijk op onze site.

sportutrecht.nl als je meer wil weten

De naam zegt het al: wij houden ons bezig met de sport in Utrecht. Wij helpen niet alleen 
sportclubs maar vinden het superbelangrijk om iedereen in Utrecht in beweging te brengen 
en te laten zien hoe leuk sport is. Met sport maak je vrienden en je bent gezond bezig! 
Misschien heb je al wel eens kennisgemaakt met een van onze buurtsportcoaches die op een 
pleintje in jouw wijk aan het sporten was. Bijna elke week gaan zij samen met sportieve kids 
allerlei sporten doen zoals voetbal, streetsports, atletiek, dans, tennis, hockey en volleybal. 
Ook komen wij regelmatig langs op scholen - soms zelfs met een bekende topsporter - om de 
gymles te verzorgen en organiseren we elk jaar het schoolvoetbaltoernooi.



ORGANISATIE

CONTACTPERSOON

CONTACTPERSOON

CONTACTPERSOON

CONTACTPERSOON

ORGANISATIE

ORGANISATIE ORGANISATIE

LEEFTIJD

LEEFTIJD LEEFTIJD

LEEFTIJD

KOSTEN

KOSTEN KOSTEN

KOSTENU-PAS

U-PAS U-PAS

U-PAS

AANMELDEN

AANMELDEN AANMELDEN

AANMELDEN

WAAR, WANNEER?

WAAR, WANNEER? WAAR, WANNEER?

WAAR, WANNEER?
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Cruijffcourt Peltplantsoen, elke woensdag, 15:00-16:00 uur.
Zakdoekjes en water meenemen is verplicht. Ouders brengen en halen hun kinderen met het respecteren van 1,5 m afstand

Contact met Salahdine 0657093198

JaGratis

Het hele gezin

Conditie-training  
en Fighting Games Sport
Zelfverdediging, zelfbeheersing, innerlijk kracht ontwikkelen en 
zelfdiscipline en respect voor anderen.

Innchifighting Martial Arts Academy

0657093198

Innchifightingacademy@gmail.com

Salahdine

meester_salahdine@live.nl

0657093198

Stadsboerderij Eilandsteede, Vreugdenhillaan 31 in Park Transwijk, van 18 juli tot 31 augustus alle dagen, 
11:00-16:00 uur (i.v.m. Coronaregels korter open, bij mogelijke versoepeling naar 10:00-17:00 uur). 
Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen. Bij binnen-
komst en vertrek dienen bezoekers hun handen te wassen.

Aanmelden is niet nodig

N.v.t.Gratis

Het hele gezin

Ontmoet elkaar natuurlijk!
Stap het weiland in en ontdek de dieren van Eilandsteede. Kom picknicken 
op het terras, spelen in de avontuurlijke speeltuin met watertrap. Je 
kunt volop klimmen, klauteren, glijden en binnen mag je naar hartenlust 
knutselen, kleuren en spelletjes spelen. Kom genieten van jouw tuin om de 
hoek, neem een kijkje in de bijenstal en koop honing van onze eigen imker. 
Bak een keer een pizza met tuinkruiden in de leemoven!

Stadsboerderij Eilandsteede

030-7533820

www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/

eilandsteede/

eilandsteede@utrechtnatuurlijk.nl

Ingmar Daams

ingmar.daams@utrechtnatuurlijk.nl

0614872789

Villa Jongerius

www.villajongerius.nl

info@villajongerius.nl

Bernadette Jongerius

info@villajongerius.nl

0302930510

Zandstrand
1000 m2 zandstrand om spelletjes te doen, te chillen met een hapje 
en een drankje in het zand of op het ruime terras met 60 zitplaatsen. 
Spelletjes voor jong en oud als beach jeu de boules, badminton, 
zaklopen en ringwerpen.

Vakantieweek Circus
Een week lang iedere ochtend circuslessen. Afgelopen winter hebben 
we de eerste versie gedaan. Deze zomer doen we het nog een keer. 
Gedurende een hele week krijgen kinderen (6-12) iedere ochtend 
circuslessen. Alle denkbare technieken worden behandeld en aan het 
eind van de week verzorgen de kinderen een RIVM-proof voorstelling.

Het hele gezin

6 tot en met 12 jaar

Gratis

€ 110,- per kind per week

Nee

Reserveren is niet mogelijk.

info@diedom.nl

Op het terrein van Villa Jongerius. Kanaalweg 64 Utrecht, deze zomer tot eind augustus iedere donderdag tot 
en met zondag, 15:00-20:00 uur. Alleen open bij mooi weer. Consumptie op het terras is verplicht, spelletjes in 
het zand kunnen gratis gebruikt worden.
Kinderen alleen onder begeleiding van ouders mogelijk. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag 

hun kinderen op het (privé)terrein.

Koninging Wilhelminalaan 4c, eerste week van de zomervakantie, 20 t/m 24 juli, dagelijks van 10:00-13:00 uur.
Kinderen worden gebracht naar de zaal, gaan zelf naar binnen. Ouders halen om 13:00 uur de kinderen bij de deur weer op. 

Docenten houden 1,5 meter in acht.

Circus DIEDOM

0630586113

www.diedom.nl

info@diedom.nl

Jasper

info@diedom.nl

0617171500
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Bibliotheek Kanaleneiland, Al-Masoedilaan 188, elke woensdag, 15:00-15:30 uur. 
Niet alleen voorlezen is leuk, maar in dit boekje zit ook een bon voor een DOE-boek. Zoek de bon en kom naar 
de bieb om het boekje gratis op te halen.
We volgen het landelijke protocol voor bibliotheken en de richtlijnen van het RIVM. Samen zorgen we dat we kunnen blijven 

lezen, lenen, verblijven en activiteiten kunnen bezoeken.

N.v.t.

N.v.t.Gratis

3 tot en met 8 jaar

Voorlezen!
Niets lekkerder dan voorgelezen worden. Ontsnappen naar een 
onbekende wereld. Even wegkruipen op schoot of in een lekkere stoel 
en luisteren naar een fijne stem. In de bieb lezen we veel én vaak voor. 
Schuif aan!

De Bibliotheek Kanaleneiland

030-7672260

www.bibliotheekutrecht.nl

e.van.hall@bibliotheekutrecht.nl

Erica van Hall

e.van.hall@bibliotheekutrecht.nl

0620678225

Huis van Vrede, Trumanlaan 70, dinsdag t/m zaterdag van 11:00-21.00 uur.

Aanmelden is niet nodig

NeeGratis

Het hele gezin

Eten, woonkamer, gezelligheid
Huis van Vrede is open als buurtwoonkamer om spelletjes te spelen, wat 
te eten of elkaar te ontmoeten. Kom ook lekker eten! Reserveren voor 
restaurant kan ter plekke als er plaats is.

Huis van Vrede

0683230148

huisvanvrede.org

info@huisvanvrede.org

henk bouma

henkbouma@gmx.net

0683230148

Zelf maken. Lekker! Leuk! En ook nog gezond. 

BananenpannenkoekjesBananenpannenkoekjesBananenpannenkoekjes

Dit heb je nodig
-  2 rijpe bananen (liefst heel rijp) 
-  2 eieren
-  150 gram havermout
-  200 ml melk (of ongezoete sojamelk)
-  2 theelepels bakpoeder
-  ¼ theelepel zout
-  Olie om in te bakken
-  Extra: 1 theelepel vanille-extract, 

½ theelepel gemalen kaneel

Zo maak je het:
-  Mix de ingrediënten in een blender 

totdat het beslag glad is.
-  Maak de pan heet. 
-  Doe een beetje olie in de pan. 
-  Voor een pannenkoek, doe ongeveer 

5 eetlepels beslag in de pan.
-  Laat de pannenkoek 2-4 minuten 

bakken totdat ze een beetje gerezen 
zijn en lichtbruin zijn aan de onderkant. 
Als het pannenkoekje te snel bruin 
wordt zet je het vuur wat lager. 

-  Bak het pannenkoekje nog ongeveer 
2 minuten aan de andere kant. 

-  Als het nodig is doe je nog een 
beetje olie in de plan. Maak het 
dan het tweede pannenkoekje!

Voor ongeveer 9 pannenkoekjes

Fo
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ep
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Cruyff Court Peltlaan, elke dinsdag, 15:00-17:00 uur.
Ouders mogen op afstand kijken

Bij Nabil via mail of appje sturen

N.v.t.Gratis

Onder de 6 jaar; 6 tot en met 12 jaar

Sportmix
De buurtsportcoaches van SportUtrecht staan deze zomer op de 
verschillende Cruyff Courts en Krajicek PLaygrounds in de wijk om 
hun sport aan te bieden. Van voetbal en stoepranden tot skaten 
en tennis. Kom ook, leef je lekker uit, en sport samen met andere 
kinderen in de wijk.

SportUtrecht

(030) 284 07 70

www.www.sportutrecht.nl

info@sportutrecht.nl

Nabil Azarkan

nabil.azarkan@sportutrecht.nl

0687565970

Cruyff Court Marco Pololaan, elke maandag 15:00-17:00 uur.
Ouders mogen op afstand kijken

Bij Nabil via mail of appje sturen

N.v.t.Gratis
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Zoek om je heen en Zoek om je heen en 
plak hier alles op!plak hier alles op!
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Speeltuin Anansi, Optie 1: 4 augustus 14:00-15:30 uur en 5 augustus, 14:00-16:30 uur. Optie 2: 11 augustus 
14:00-15:30 uur en 12 augustus, 14:00-16:30 uur.
Deze Move-dagen worden begeleidt door twee studenten die getraind zijn door Move en VOG’s hebben. We houden hierbij de 

1,5 m afstand in acht en werken veelal in kleine groepjes. Ouders dienen niet aanwezig te zijn zodra de Move-activiteit start 

en het ophaal-reglement is aan de speeltuin. De studenten gaan weg zodra de Move-activiteit afgelopen is.

Via de website van de speeltuin of WhatsApp: 0659931584

Gratis

9 tot en met 13 jaar

Iets doen voor een ander
Onder begeleiding gaan de kinderen met elkaar in gesprek en ze verzinnen 
een idee om ook echt in actie te komen voor een ander. Het programma 
bestaat uit twee delen: in twee dagdelen verzinnen en kiezen de kinderen 
een actie en voeren ze het miniproject uit: een afval-opruimmiddag, 
complimentjes uitdelen aan buurtbewoners… De kinderen bedenken zélf 
wat zij willen doen. Aan het eind krijgen ze een diploma, om het project 
feestelijk af te sluiten en omdat zij echte helden zijn!

Stichting Move

030-227 26 17

www.stichtingmove.nl

utrecht@stichtingmove.nl

Ita van Rijsewijk

ita@stichtingmove.nl

Cruyff Court Peltlaan, elke maandag, 15:30-16:30 uur.
Ouders mogen op afstand kijken

Bij Babette, via mail of appje sturen

GratisGratis

6 tot en met 12 jaar

Meidenvoetbal
Wil je net als de Oranje Leeuwinnen ook lekker voetballen met andere 
meiden uit de wijk? Kom dan langs bij juf Babette op de Peltlaan langs 
bijna elke maandag in de vakantie.

SportUtrecht

(030) 284 07 70

www.www.sportutrecht.nl

info@sportutrecht.nl

Babette de Lucht

babette.delucht@sportutrecht.nl

0610060868

Cruyff Court Marco Pololaan, voorstelling op vrijdag 24 juli, 13:00 uur. De clinics zijn op maandag 27, woens-
dag 29 en vrijdagmiddag 31 juli, 15:00-17:00 uur op Cruyff Court Marco Pololaan.

Aanmelden is niet nodig

NeeGratis

6 t/m 12 jaar

Circus in de wijk
Vrijdag 24 juli beginnen we met een heuse Circusvoorstelling in 
Speeltuin Anansi. Samen met de circusmannen van Meatball & Van 
de Camp leer je op ballen lopen, balanceren, jongleren en wordt je 
een echte circusartiest. Doe je lekker mee?

Circus in de wijk

0623386913

www.meatball-vandecamp.nl

info@meatball-vandecamp.nl

Jan Pier/ Piet

info@meatball-vandecamp.nl

0623386913

Eilandstede, Park Transwijk, Vreugdenhillaan 31, zes weken lang elke donderdag, 14:00-16:00 uur.
Kinderen worden gebracht en opgehaald door ouders of oudere broer/zus. Als goed afgesproken voor de les, mogen kinderen 

alleen gaan na afloop van de workshop. I.v.m. inkoop is deelname alleen mogelijk na aanmelding en bevestiging van deel-

name of als iemand afvalt en er een plek vrij is gekomen. In verband met Covid 19 en keukenhygiëne kunnen zieke kinderen 

niet mee doen. Lang haar moet achter in een knoop. Het is altijd goed om op tijd te zijn voor het begin van de workshop. Laat 

komen kan storend zijn.

Aan en afmelden kan op donnabakkenenkoken@gmail.com 

NeeGratis

6 t/m 12 jaar

Koken en Bakken
Leuke, eenvoudige, creatieve en super gezellige kook workshops, waar 
de creatieve kok in elke kind doorschijnt en waardoor het kind zichzelf 
verbaast met hun eigen mooie en lekkere creaties. Wij werken met 
Halal producten, met kindvriendelijke gereedschappen. Wij oefenen met 
verschillende kookvaardigheden zoals snijden, recepten toepassen enz.

Donna’s Workshops Bakken en Koken

0637232389

donnabakkenenkoken@gmail.com

Donna Martijn

donnabakkenenkoken@gmail.com

0637232389
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Kanaleneiland!Kanaleneiland!Kanaleneiland!
Een kleine, leuke woordzoeker
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ANANSI
BIBLIOTHEEK

BRUG
DENHOMMEL

FLATS

PARK
SPEELPLEIN

TRAM
TRANSWIJK
WINKELS

GEZELLIG

HARTVANNOORD 

KANAAL

LEUK

MUSEUM

Beschikbaar vanaf 18 juli. Pak de kaart en reis mee in de hele wijk! De buurtfolder is gratis 
af te halen bij  Eilandsteede, de bibliotheek, Hart van Noord, Bosschardt, BuurtThuis, 
 Coffeemania, Huis van Vrede en online via Facebook en website.

Hou onze facebook-pagina in de gaten: facebook.com/debuurtcampingparktranswijk:

Aanmelden is niet nodig

NeeGratis

voor jong & oud

Op reis in eigen wijk
Helaas kan de Buurtcamping Park Transwijk dit jaar niet doorgaan. 
Maar je kunt wel op reis in je eigen wijk. Via een Buurtfolder/kaart kun 
je zelf op ontdekkingstocht: bewoners & organisaties hebben een aantal 
leuke plekken & weetjes over de wijk samengebracht in de buurtfolder. 
Ga wandelend, fietsend of skatend op avontuur!

Buurtcamping Utrecht

0623356730

debuurtcamping.nl/stad/utrecht/ 

astrid@debuurtcamping.nl

Astrid Glissenaar

astrid@debuurtcamping.nl

0623356730

Utrecht, elke dinsdag en donderdag, 10:00-14:00 uur.
Wij houden ons strikt aan de maatregelen van het RIVM.

N.v.t.

Nee€ 2,-

Volwassenen

Ouderensoos
 

Driegeneratie centrum

0638297172

3gcentrum.nl

Info@3gcentrum.nl

Carla

col_denzel@hotmail.com

0638297172
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Bij Klarita-Fit: Amerikalaan 201, maandag, woensdag en vrijdag, 17:00-18:00 uur.
Ouders brengen en halen kinderen bij de ingang op.

Opgeven via website of via de mobiel bij Klarita Shuta

Ja€ 15,- per persoon per maand

Alle leeftijden

Sport voor kinderen
Conditietraining, steps, zumba, fitness en bootcamp.

Klarita-Fit

0636357321

www.klarita-fit.nl

klarita.fit@gmail.com

Klarita Shuta

klarita.fit@gmail.com

0636357321

Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland. Peltlaan 172, de hele zomervakantie.
Houd onze website en social media in de gaten voor de zomeractiviteiten: www.cultuurhuiskanaleneiland.nl, instagram.

com/jongerencultuurhuis, facebook.com/jongerencultuurhuis.

Via WhatsApp: 0618504797

Gratis

10 tot 26 jaar

Cultuurcation!
Dit jaar geen vacation maar staycation? Maak je niet druk want ook 
deze zomer kun je bij ons terecht voor allerlei activiteiten, workshops en 
optredens. Zou je willen weten waar jij nou écht goed in bent? Aarzel niet 
en kom langs om te ontdekken wat je leuk vindt en hoe jij je skills kunt 
upgraden. Alles kan en mag. Als het maar met cultuur te maken heeft!

Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland

030-2920980

www.cultuurhuiskanaleneiland.nl

info@cultuurhuiskanaleneiland.nl

Aziz Aarab

aziz@cultuurhuiskanaleneiland.nl

0655992090

Zoek de verschillen!Zoek de verschillen!Zoek de verschillen!

Er zijn er acht!

Er zijn er acht!

(1) zonnebril op zon (2) een palm
boom

 m
eer (3) een vogel m

eer(4) een 

vlag op de boot (5) de strandbal is anders (6) de beker heeft geen donkere 

rand (7) een stukje citroen op de rand van de beker (8) zand in de em
m

er.
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Cruijffcourt Peltplantsoen, dinsdag en donderdag (middag/avond).
Wij hebben genoeg begeleiders i.s.m. ouders en houden ons aan de richtlijnen van RIVM.

Via inschrijvingen (eigen formulier)

NeeGratis

12 tot 18 jaar

Voetbaltoernooien
Gedurende hele zomervakantie voor kinderen en jongeren.

Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland

0618258839

ouirzane@gmail.com

Hassan Ouirzane

ouirzan@gmail.com

0618258839

Pilaruszaal Hart van Noord, verzamelen in speeltuin Anansi, woensdag 22 en 29 juli, 14:00-15:30 uur.

Aanmeldformulier in Speeltuin Anansi. Vol is vol dus wees er snel bij.

N.v.t.Gratis

6 tot en met 12 jaar

Ozobots
Kinderen tussen 6-12 jaar gaan leren programmeren met ozobots. 
Ozobots zijn kleine robotjes die allerlei opdrachtjes uit kunnen voeren. 
Wil je leren programmeren, doe dan lekker mee!

Robo School

0633662462

yaraverheij@gmail.com

Yara Verheij

yaraverheij@gmail.com

0633662462

Cruyff Court Marco Pololaan, elke woensdag, 15:00-17:00 uur.
Ouders mogen van afstand toekijken.

Bij Youssra via mail of appje

N.v.t.Gratis

Onder de 6 jaar, 6 tot en met 12 jaar

Sportmix
De buurtsportcoaches van SportUtrecht staan deze zomer op de 
verschillende Cruyff Courts en Krajicek PLaygrounds in de wijk om 
hun sport aan te bieden. Van voetbal en stoepranden tot skaten 
en tennis. Kom ook, leef je lekker uit, en sport samen met andere 
kinderen in de wijk.

SportUtrecht

(030) 284 07 70

www.www.sportutrecht.nl

info@sportutrecht.nl

Youssra Mouna

youssra.mouna@sportutrecht.nl

0685315029

Krachtstation, Amerikalaan 199, alle dinsdagen tijdens de zomervakantie van 16.00-17:00 uur.
Ouders kunnen in het Krachtstation naar binnen gaan om hun kind te brengen of te halen. Daar is in de hal (de “kuil’) 

voldoende ruimte om afstand te houden. Ouders kunnen daar eventueel ook wachten. Ouders gaan niet naar binnen in de 

ruimte waar de kinderen schaken.

N.v.t.

€ 0,50€ 1,- per keer

6 tot en met 12 jaar

Zomer Schaakclub
Voor kinderen van de basisscholen. Veel kinderen hebben via clinics 
of lessen op school kennis gemaakt met schaken. Op de schaakclub 
kun je partijtjes spelen en ook kun je meer leren over schaken. Er is een 
schaakdocent die de kinderen begeleidt.

Schaakschool Kanaleneiland

0610738821

www.sterkerschaken.nl

info@your-self.nl

Housam Younes

housamyounes@gmail.com

0611206711
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Plein (voetbalkooi) aan de Attleeplantsoen, woensdag 12 en 26 augustus, 17:00-21:00 uur.
Wij voeren de activiteiten uit met de prioriteit nummer 1 conform de richtlijnen van de RIVM i.v.m het coronavirus.

bewonerscommissiepearson@outlook.com

NeeGratis

vanaf 7 t/m 13 jaar

Voetbaltoernooi
Stichting Bewonerscommissie Pearson

0639330074

bewonerscommissiepearson@outlook.com 

dhr. K. Enahachi

bewonerscommissiepearson@outlook.com

0639330074

Fdc-Centre, Amerikalaan 201, meiden 6 t/m 12 jaar: 20, 22, 27, 29 juli, 24 en 26 augustus, 15:30-17:30 uur. 
Meiden 13 t/m 17 jaar: 22, 24, 29, 31 juli, 26 en 28 augustus, 12:00-14:00 uur. Vrouwen vanaf 18 jaar: 22, 24, 
29, 31 juli, 26 en 28 augustus, 9:30-11:30 uur en/of 18:45-20:30 uur.
Ouders kunnen voor de ingang bij het hek hun kinderen brengen en ophalen. Wij zorgen voor zitgelegenheid indien ouders 

willen wachten.

Website, e-mail, telefoon en vooraf op de locatie

Ja€ 5,- per week (2 x trainen + activiteit)

Meiden 6 t/m 17 jaar, moeders & dochters vanaf 18 jaar

Fighting4Love
Deze zomer blijven wij krachtig in beweging met liefde. Thai-boksen, 
empowerment en conditietraining voor vrouwen & meiden met een 
extra activiteit. Elke les start met trainen. De meiden t/m 12 jaar gaan 
daarna een leuke creatieve activiteit doen. De meiden van 13 t/m 17 
jaar krijgen een gezellige activiteit met elke keer een ander thema. De 
vrouwen vanaf 18 jaar krijgen na de les een ontspanningsactiviteit.

Stichting Fighting4Power

0645706873

www.fighting4power.com/

info@fighting4power.com

Jacqueline Janssens

fighting4power@gmail.com

0645706873

De zon schijnt!De zon schijnt!De zon schijnt!

T
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Je kan natuurlijk 

ook een andere 

vorm voor je bril 

verzinnen! Hier 

wat ideetjes!

Zet je zonnebril op!
Plak wat gekleurd folie 

in de gaten en je 

ziet de hele 

wereld blauw
 

of groen
 

of rood!

BEWONERSCOMMISSIE
PIERSONLAAN/-HOF
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Kanaal30, Utrecht, inplannen per telefoon of mail.

Opgeven kan via info@reneeverlegmusic.nl of 0646533935

Ja€ 22,- per les

Alle leeftijden

Piano, keyboard, songwriting  
en muziekproductie-les
Ik ga je helpen om met plezier je muzikaliteit te ontdekken. Samen 
gaan we op zoek naar een manier die bij jou past. Sneller dan dat je zou 
denken, speel jij al het liedje van je favoriete artiest op de piano. En wie 
weet schrijf je binnenkort zelfs je eerste eigen liedje. 

Renee Verleg Music

0646533935

www.reneeverlegmusic.nl

info@reneeverlegmusic.nl

Renee Verleg

info@reneeverlegmusic.nl

0646533935

Speeltuin Anansi, Peltlaan 130, dinsdag t/m zondag, 12:00-18:00 uur. Als ouder/verzorger blijft u verantwoor-
delijk voor uw eigen kind.
Let bij halen, brengen en in de speeltuin op de 1,5 m afstand. Alleen gezonde kinderen kunnen komen, daarmee volgen wij 

de maatregelen van het RIVM. Kinderen wassen de handen voordat zij het speelterrein betreden. Hou facebook en instagram 

van speeltuin Anansi in de gaten of ga naar www.dock.nl/utrecht/zuidwest.

NeeGratis

Onder de 6 jaar; 6 tot en met 12 jaar

Speeltuin
Speeltuin Anansi is een grote speeltuin met veel zand, groen, 
speeltoestellen en water voor kinderen tot 12 jaar.

DOCK Utrecht

088 8555126

www.dock.nl/utrecht/zuidwest

utrecht@dock.nl 

Jeftah Luhulima

jluhulima@dock.nl

0618242741

Dit heb je nodig

-  IJsvormpjes

-  Fruit, bijvoorbeeld bessen, peren, 

aardbeien, frambozen, gepelde bananen. 

Het fruit kan zowel bevroren zijn als vers.

-  Water en/of yogurt

-  Extra:  Munt en citroen

Zo maak je het:

-  Mix het fruit en een beetje water of 

yoghurt met een blender of staafmixer 

totdat het glad wordt. Als het moeilijk 

gaat kan je er nog wat water bij doen.

-  Proef hoe het smaakt. Is het te 

zoet? Doe wat citroen erbij. Is het te 

zuur? Doe nog een banaan er bij. 

-  Giet het in de vormpjes 

-  Zet het in de diepvries 

-  Na ongeveer 5 uur zijn de ijsjes klaar!

 

Tip
Heb je geen vormpjes, dan kan je 

het ook maken in plastic of papieren 

bekertjes. Stop een stokje in het bekertje 

voor dat je het in de diepvries zet.

IJSJESIJSJESIJSJES
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Kanaal30, kanaalweg 30 3526 KM Utrecht, zaterdag 1 augustus, 13:30-16:30 uur.
Het is een buitenactiviteit waarbij de corona maatregelen vanuit het RIVM in acht genomen worden. Er is voldoende buiten-

ruimte om als ouder te wachten en de voorstelling te bekijken

www.eventbrite.nl/e/tickets-circusdag-met-workshops-en-voorstelling-4-109615183966

N.v.t.Gratis

Het hele gezin, vanaf 4 jaar

Circusmiddag
Circus Tadaa komt met een circusbus vol eenwielfietsen, loopkogels, 
muziek, decor, docenten en kostuums in alle maten. Er is een circuspiste 
en je kunt onder begeleiding experimenteren met verschillende 
circusmaterialen. Er wordt afgesloten met een circusvoorstelling 
waarin iedereen een rol kan krijgen, dus neem vooral je ouders, opa’s, 
oma’s, broers en zussen mee om te komen kijken.

Kanaal30

0641105247

kanaal30.com

info@kanaal30.com

Annemieke Leeuwangh

annemieke@kanaal30.com

0641105247

Online cursus, zelf in te plannen.

Opgeven kan via info@reneeverlegmusic.nl of 0646533935

Ja€ 149,-

alle leeftijden, Het hele gezin

Online Ableton cursus,  
muziekproductie voor kids! 
Kinderen zingen, dansen, maken leuke tik tok video’s of horen muziek in 
hun videogames. Muziek is overal. In deze online cursus leren kinderen 
hoe ze zelf muziek kunnen schrijven.

Renee Verleg Music

0646533935

www.reneeverlegmusic.nl

info@reneeverlegmusic.nl

Renee Verleg

info@reneeverlegmusic.nl

0646533935

Wat is je leukste vakantiemoment 
in Kanaleneiland?

Wat is je leukste vakantiemoment 
in Kanaleneiland?

Wat is je leukste vakantiemoment 
in Kanaleneiland?

(teken het hier)

Lever deze tekening in bij Rosa, Wishing Well West, Speeltuin Bankaplein of het Wilde Westen 
en ontvang een klein cadeautje. Alle tekeningen worden opgehangen in een mooie expositie.
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Plein Atleeplantsoen, maandag 3 augustus 2020 vanaf 13:00 uur.
Wij voeren de activiteiten uit met de prioriteit nummer 1 conform de richtlijnen van de RIVM i.v.m het coronavirus.

Via bewonerscommissiepearson@outlook.com of WhatsApp: 0639330074

NeeGratis

vanaf 8 t/m 16

Kickboxing activiteit 
Hoofdgast Ilias Ennahachi (8-voudig kickboxing kampioen).

Stichting Bewonerscommissie Pearson

0639330074

bewonerscommissiepearson@outlook.com

dhr. K. Enahachi

bewonerscommissiepearson@outlook.com

0639330074

Kanaal30, Kanaalweg 30, zondag 30 augustus, 11:00-12:00 uur.
In verband met de leeftijd is begeleiding van een volwassene wenselijk, we houden ons aan de corona-maatregelen zoals 

opgesteld door het RIVM

www.eventbrite.nl/e/tickets-reismuis-4-garage-tdi-87114767615

Nee€ 7,50 

Vanaf 4 jaar

Jeugdtheater ‘Reismuis’
Een avontuurlijke zoektocht van Muis Dingeman. Dingeman reist met 
vrouw Souris en kinderen de wereld rond, in hun gezellige nestje achter 
het nummerbord van een toeristenbus. Reismuis gaat over vreemde 
talen, andere culturen en grappige gewoontes.

Kanaal30

0641105247

kanaal30.com

info@kanaal30.com

Annemieke Leeuwangh

info@kanaal30.com

0641105247

Kom gratis een

1,5-meter-ijsje

 eten

Bij inlevering van deze bon Waar? 

✂

Kom gratis een

1,5-meter-ijsje

 eten
Kom gratis een

1,5-meter-ijsje

 eten
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Kruiswoord  puzzelKruiswoord  puzzel

Horizontaal3  Welk seizoen is het in Nieuw-Zeeland 
als het bij ons zomer is ? [6]6  Welke straling heeft de zon? [2]7  Sport met een shuttle [9]8  Hoeveel weken heeft de zomervakantie? [3]

9  Wat prikt er in je ogen als je gaat zwemmen in de zee? [4]
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Hart van Noord, Laan van Geallieerden tegenover 24, dinsdag 14 en 21 juli, 11 en 18 augustus.

Je kunt gewoon binnenlopen

Gratis

Ouder dan 21 jaar

Inloop voor volwassenen
Om samen, onder het genot van een kopje koffie of thee, ervaringen te 
delen, met elkaar kennis te maken en mogelijk activiteiten samen te 
ondernemen wat zij ook besluiten te doen.

DOCK Utrecht

030-2004080

www.dock.nl/utrecht

info@dock.nl

Dinie Hennevelt

dhennevelt@dock.nl

0654643008

Hart van Noord, Laan van Geallieerden, tegenover nummer 24, dinsdag 14 en 21 juli, 11 en 18 augustus, 
vrijdag 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus.

Bij Dinie, Emilia of Hatice in Hart van Noord

€ 2,-

Ouder dan 18 jaar

Delen van verhalen
Delen van verhalen, samen tekenen, schilderen, een sculptuur bouwen 
als hier behoefte aan is.

DOCK Zuidwest Utrecht

030-2004080

www.dock.nl

info@dock.nl

Emilia: ehernandezpedrero@dock.nl 

Hatice: hcan@dock.nl 

Dinie:  dhennevelt@dock.nl / 

0654643008

Skatepark Utrecht of Skatepark Ruigenhoek, maandag t/m vrijdag, 20-24 en 27-31 juli, 17-21 en 24-28 augus-
tus van 9:30 tot 12:30 uur. Je kan zelf kiezen hoeveel dagen je wilt meedoen: van 1 tot 14 dagen! Je kan de 
dagen spreiden over meerdere weken als je wilt.

www.skatedays.nl/skateweek-utrecht

Ja€ 50,- tot en met € 290,-

6-18 jaar

Skateweek
Tijdens de Skateweek krijg je elke dag les van de skateleraren van Skate 
Days. Je wordt ingedeeld in een groepje dat past bij jouw niveau. Samen 
gaan we ervoor zorgen dat je de basis van het skateboarden goed onder 
de knie krijgt. Ook de gevorderde skater kan bij ons terecht om zijn of 
haar arsenaal aan tricks in korte tijd uit te breiden! 

Skatedays

0630570260

www.skatedays.nl

max@skatedays.nl

Max Hartveld

max@skatedays.nl

0630570260

Speeltuin anansi, elke dinsdag, 15:00-15:45 uur.
De speeltuin is toegankelijk voor een beperkt aantal mensen, er is handgel, looproute en ouders met kinderen onder de 6 jaar 

mogen naar binnen. Er is geen aanmelding nodig maar er is wel een beperking in het aantal kinderen. Als het heel erg storm 

loopt zouden we wel met inschrijvingen kunnen gaan werken voor de weken daarna.

Aanmelden is niet nodig

Gratis

6 tot en met 12 jaar

Sport
Stoepranden! Samen met Sport Utrecht gaan wij stoepranden in 
speeltuin Anansi Het is een leuk en actief balspel dat door iedereen 
gespeeld kan worden. Je speelt een wedstrijdje tegen elkaar en je kan er 
steeds beter in worden!

DOCK Utrecht

0659931584

www.dock.nl/utrecht/

mzimmer@dock.nl

Marin Zimmer

mzimmer@dock.nl

0659931584
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Zuidwest, vanaf 7 juli tot 1 september 2020.
We hebben met 1,5 m afstand koffietafels, stoelen, koffie en thee.

Aanmelden is niet nodig

N.v.t.Gratis

Elke wijkbewoner is welkom, jong, oud en uit iedere cultuur

Utrechtse zangers-koffie
Acht weken lang iedere week in een ander gedeelte van de wijk een 
prachtig programma met wekelijks muziek. We bieden dit aan de 
wijkbewoners aan samen met koffie en thee. Met veel wijkbewoners en 
de sociaal makelaars doen we een paar dagen voor de muzikale koffie 
flyers in de brievenbus en op de dag zelf zijn er vrijwilligers die huis aan 
huis aanbellen en u uitnodigen voor de koffie en muziek.

Vecht en IJssel & buurtpact Transwijk

030-2856284

www.vechtenijssel.nl

info@vechtenijssel.nl

Mikkie Schmitz

mikkie.schmitz@vechtenijssel.nl

0612440023

Haal je gratis DOE boek 

bij Bibliotheek Overvecht/ Kanaleneiland.

Wees er snel bij, want OP=OP

Veel DOE plezier

BON voor DOE boek!
BON voor DOE boek!

✂

✂

Colofon
Uitgave: Dock, Zomer 2020, oplage: 3000
Vormgeving: Jeroen Tirion [BNO] ontwerp
Financiering: Initiatievenfonds

Hoe vond je dit boekje?Hoe vond je dit boekje?
Versier de smileys en laat zien welke het meest past bij wat jij vindt!

En wat vond je het leukste uit dit boekje?
Vertel het hieronder!



BUCKETLISTBUCKETLISTBUCKETLIST
DIT MOET JE GEDAAN HEBBEN

DEZE ZOMER!
DIT MOET JE GEDAAN HEBBEN

DEZE ZOMER!
DIT MOET JE GEDAAN HEBBEN

DEZE ZOMER!

HOEVEEL STREEP JIJ ER AF?
HOEVEEL STREEP JIJ ER AF?
HOEVEEL STREEP JIJ ER AF?

 1  BUSKRUITEN

   OF VERSTOPPERTJE SPELEN 

 2  TENT BOUWEN

 3   TAART BAKKEN

   OF LEKKERE HAPJES MAKEN

 4   TEKENINGEN MAKEN VOOR DE  

 OUDERE MENSEN UIT DE 

WIJK

 5  FILMMIDDAG 

 6   POTJE VOETBALLEN

   (OF EEN ANDERE SPORT) 

 7  IJSJE ETEN

 8  MEEDOEN MET EEN LEUKE 

   ACTIVITEIT UIT HET BOEKJE

 9  NAAR DE SPEELTUIN

 10  GAAN ZWEMMEN

 11  SPEURTOCHT MAKEN OF DOEN

 1  BUSKRUITEN

   OF VERSTOPPERTJE SPELEN 

 2  TENT BOUWEN

 3   TAART BAKKEN

   OF LEKKERE HAPJES MAKEN

 4   TEKENINGEN MAKEN VOOR DE  

 OUDERE MENSEN UIT DE 

WIJK

 5  FILMMIDDAG 

 6   POTJE VOETBALLEN

   (OF EEN ANDERE SPORT) 

 7  IJSJE ETEN

 8  MEEDOEN MET EEN LEUKE 

   ACTIVITEIT UIT HET BOEKJE

 9  NAAR DE SPEELTUIN

 10  GAAN ZWEMMEN

 11  SPEURTOCHT MAKEN OF DOEN


