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Ga jij deze zomer met ons mee op 
reis in Rivieren-/Dichterswijk?

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!

Welke activiteiten wil jij doen deze zomer? 
Kijk op deze website voor alle activiteiten.

www.bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-
dichterswijk/activiteiten/
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Hoi!Hoi!Hoi!

Veel plezier!!!Veel plezier!!!Veel plezier!!!

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 Rivieren/Dichterswijk. Dit programmaboekje 

zit vol met activiteiten en leuke dingen voor alle kinderen t/m 12 jaar. Op deze 

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

In dit boekje staan alle leuke activiteiten die er gedaan kunnen worden 

in de zomer. Voor aanmelden en de laatste informatie kijk op:

www.bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Mocht uw kind niet deel kunnen nemen aan activiteiten vanwege 

gezondheidsrisico´s neem dan contact op met Marin Zimmer 

(mzimmer@dock.nl). Wij kijken dan wat er mogelijk is.

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe met veel plezier!



 A
chternaam

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

 
Voornaam

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

 
Leeftijd

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

 
School ...........................................................

 
G

roep
 ...........................................................

 
Lengte ...........................................................

 H
andtekening

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

Idee: ga je op vakantie? 
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paspoort

Teken hier jezelf of plak een pasfoto
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UKV De Halter Utrecht

030 - 29 32 705

www.dehalter.com

info@dehalter.com 

Tim Hensen 

BSC_dehalter@sportutrecht.nl 

0642070360

Sportmix Heycopplein
Kom gezellig sporten op de vrijdag op het schoolplein aan het 
Heycopplein! We gaan tijdens dit sportmoment met verschillende 
sporten aan de slag onder leiding van Tim!

DOCK-bus
Met de DOCK-bus gaan wij de wijk in! We gaan stoepranden, spelletjes 
doen en organiseer je eigen activiteiten!

Sportmix Maasplein
Sportmix op het Maasplein, samen met andere buurtsportcoaches van 
SportUtrecht. Ook de sociaal makelaars van DOCK sluiten aan. We gaan 
allerlei sporten geven, van voetbal en stoepranden tot hockey en tennis. 

Sport/spel/vrij spelen
Een fijne groene speeltuin in Rivierenwijk! Kom lekker spelen

6 tot en met 12 jaar alle leeftijden

Onder de 6 jaar, 6 tot en met 12 jaar tot en met 12 jaar

Gratis Gratis

Gratis Gratis

Aanmelden is niet nodig

Via Nabil Azarkan via mail of app

Heycopplein, vrijdag 24 en 31 juli en vrijdag 7, 14, 21 en 28 augustus, 15:00-17:00 uur. Hygenstraat/Heycopplein, woensdag, 14:00-16:00 uur en Maasplein, donderdag 14:00-16:00 uur.

Maasplein, donderdag 15:00-17:00 uur. Elke dag 12:00-17:00 uur behalve woensdag 10:00-17:00 en zondag gesloten.

DOCK

0659931584

mzimmer@dock.nl

Marin Zimmer

mzimmer@dock.nol

0659931584

SportUtrecht

030 - 284 0770

www.sportutrecht.nl

info@sportutrecht.nl

Nabil Azarkan

nabil.azarkan@sportutrecht.nl

0687565970

Speeltuin de Zandloper

www.buurttuindezandloper.nl
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Wijkspeeltuin De Boog. Ouder & peuter/kleuter-yogales (t/m 5 jaar): dinsdag 21 juli en dinsdag 4 augustus, 
10:15-10:45 uur. Yoga voor kinderen van 6-10 jaar: maandag 27 juli en dinsdag 11 augustus, 10:15-10:45 uur..

Via de intake-lijst bij de wijkspeeltuin of via de website stralenderwijs.nl

Nee€ 2,-

Onder de 6 jaar, 6 tot en met 12 jaar

Kinderyoga
Op missie als superheld, op avontuur in de jungle of opgaan in een mooi 
verhaal. Kinderyoga is een fijne lichaamsbeweging zonder competitie 
waarbij kinderen op een fantasierijke en speelde wijze leren ontspannen 
en hun innerlijke kracht leren kennen.

StralenderWijs

0628784810

www.stralenderwijs.nl

info@stralenderwijs.nl

Desiree van Aalst

vanaalstdesiree@gmail.com

0628784810

Maandag t/m vrijdag, 9:00-18:00 uur en zondag, 12:00-17:00 uur.

Gratis

tot en met 12 jaar

Sport/spel/vrij spelen
In de Dichterswijk, verscholen achter de Merwedekade ligt sinds 1950 
een van de mooiste speeltuinen van Utrecht: Wijkspeeltuin De Boog. 
Met een flinke glijbaan, een grote zandbak en - op warme dagen - een 
verfrissend zwembad. Een plek waar naar hartenlust wordt gespeeld en 
buurtbewoners elkaar ontmoeten.

Speeltuin de Boog

www.wijkspeeltuindeboog.nl

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.



ORGANISATIE

ORGANISATIE

CONTACTPERSOON

CONTACTPERSOON

LEEFTIJD

LEEFTIJD

KOSTEN

KOSTEN

U-PAS

U-PAS

AANMELDEN

AANMELDEN

WAAR, WANNEER?

WAAR, WANNEER?

V E C D E B O O G S S A

W J R W Z S R B N P T E

O A O O K G I B R E H G

O A E S C B J S I E E E

N R S T C Q N G V L T D

B B E A B U L Q I P S I

O E L T V W A G E L C C

O U A I J U A U R E H H

T R A O V K N R E I I T

W S N N E N J B N N P E

D E Z A N D L O P E R N

V E I L I N G H A V E N

WOORDZOEKERWOORDZOEKERWOORDZOEKER
Een kleine, leuke

RIJNLAAN
CROESELAAN
DEZANDLOPER

HETSCHIP
RIVIEREN

SPEELPLEIN
VEILINGHAVEN

BRUG
DEBOOG

GEDICHTEN

JAARBEURS

ROC
STATION

WOONBOOT

Verzamelen Heycopplein bij ingang Kleine Dichter, dinsdag 28 juli & dinsdag 4 augustus, 14:00-15:30 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

NeeGratis

8 tot en met 12 jaar

Fotoproject Kijk!
Een cursus waarbij kinderen foto’s van hun omgeving maken aan 
de hand van een actueel thema (zoals vriendschap, veiligheid of 
familie). Zij werken aan hun eigen expositie. Tijdens de lessen leer je 
naast fotograferen over journalistiek, buurtmedia, mediawijsheid, 
presenteren, samenwerken, reflecteren op je eigen werk en hoe je je eigen 
expositie kunt maken. Deze zomer zal je kennismaken met fotografie en 
in twee lessen een belangrijk thema uit de buurt in beeld brengen.

Stichting Magneet

www.stichtingmagneet.nl

info@stichtingmagneet.nl

Vera Duivenvoorde

info@veraduivenvoorden.nl

0628578227

Wijkspeeltuin De Boog, woensdag 22 juli, 29 juli en 5 augustus, 10:30-12:00 uur.

via www.stralenderwijs.nl of info@stralenderwijs.nl

Nee€ 25,-

6 tot en met 12 jaar

Meiden Power (mini-cursus)
Een lessenreeks van drie bijeenkomsten voor meiden van 8 tot en 
met 12 jaar. Oprechte aandacht voor elkaar & het mogen zijn wie 
je bent. Expressie in dans & beeldende kunst. Subtiele technieken 
vanuit de mindfulness & met yoga-elementen. Hierdoor stimuleren 
de bijeenkomsten meiden in hun sociale en emotionele groei. Zo zijn de 
bijeenkomsten gezellig, fijn én dragen ze bij aan persoonlijke ontwikkeling. 

StralenderWijs

0628784810

www.stralenderwijs.nl

info@stralenderwijs.nl

Desiree van Aalst

vanaalstdesiree@gmail.com

0628784810
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Wijkspeeltuin De Boog, zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 29 augustus: 7 zaterdagen. Mocht het weer een 
keer niet meewerken dan zal er een slechtweer-programma worden aangeboden.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 35,-

alle leeftijden

Moestuinieren
Een groep van ongeveer zes kinderen (en hun ouders) gaat zeven weken 
lang groenten, kruiden en klein fruit telen in grote moestuinbakken, 
onder professionele begeleiding van de tuinman van De Boog. De 
kinderen maken kennis met alle facetten van het moestuinieren en 
plukken letterlijk de vruchten van hun werk. De kinderen mogen hun 
gekweekte groenten mee naar huis nemen.

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Wijkspeeltuin de Boog, 6 augustus, voorbereiding 11:00-12:30 uur (pauze 12:30-14:00) en activiteit uitvoeren 
14:00-16:30 uur. Het Strandpaviljoen, 22 juli, 14:00-15:30 en 23 juli 14:00-16:30 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

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

6 aug.: info@wijkspeeltuindeboog.nl

22/23 juli: mzimmer@dock.nl

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
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Maaspleinschool, 31 juli, 15:00 uur (groep 1-3) en 16:00 uur (groep 4-8).

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

alle leeftijden

De duurzame ontdekbus
Een workshop en spannende proefjes op het gebied van duurzaamheid 
en techniek!

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

OBS De Kleine Dichter & Maaspleinschool. 28 juli, 10:30-12:00 uur (Maaspleinschool) en 3 augustus, 15:00-
16:30 uur (De Kleine Dichter).

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

8 tot en met 12 jaar

Meiden Power
Anderhalf uur thee, lekkers, dans, meditatie, lachen, yoga, een 
kunstzinnige activiteit en kletsen met aandacht voor elkaar. We gaan 
werken met de kracht van gedachten en je mindset. De workshop is 
gezellig, fijn én draagt bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling.

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Wat is je leukste vakantiemoment 
in Rivieren-Dichterswijk?

teken het hier

...en lever het in bij één van de activiteiten of op de speeltuin. 
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De zon schijnt!De zon schijnt!De zon schijnt!
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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!

De Kleine Dichter, 21 augustus, 9:00-12:00 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

10 tot en met 12 jaar

Python Programmeren
Kennismakingsworkshop! Python is een programmeertaal die zich 
focust op de eenvoud en de leesbaarheid van de code. Kom gezellig 
kennismaken met de wereld van het programmeren!

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

OBS De Kleine Dichter en Maaspleinschool. 17 augustus, 14:00-17:00 uur (De Kleine Dichter) 24 augustus, 
14:00-17:00 uur (Maaspleinschool).

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

8 tot en met 10 jaar

Theatertalent gezocht!
In 2,5 uur een eigen voorstelling maken! Wil jij op het podium shinen? Je 
werkt met muziek, een spannend verhaal en attributen! Om 16:45 uur 
mogen alle ouders komen kijken naar de officiële voorstelling!

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl
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De Kleine Dichter, 21 augustus, 10:00-11:00 uur en Maaspleinschool, 24 augustus, 10:00-11:00 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

8 tot en met 10

Mindful Kinderyoga
Wie heeft er zin om mee te gaan op avontuur? In deze workshop leren 
kinderen hun innerlijke kracht en rust te vinden en daarmee hun eigen 
balans. Door middel van mindful kinderyoga!

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

De Kleine Dichter, vrijdag 21 augustus van 14:00 tot 16:00.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

8 tot en met 12 jaar

Scratch programmeren
Maak verhalen, spelletjes en animaties. We gaan aan de slag met 
SCRATCH, beelderdenwijs programmeren. Met behulp van oefeningen 
op verschillende niveaus komen diversen programmeer facetten aan 
bot. Bied veel ruimte voor eigen creativiteit. Leuk voor kinderen die 
bijvoorbeeld een speeltje willen maken.

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl
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Rivieren-DichterswijkRivieren-Dichterswijk
 vind je vind je
bijzondere schatten.bijzondere schatten.

Zoek om je heen enZoek om je heen en
plak hier alles op!plak hier alles op!
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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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Maandag 24 augustus, 12:00-17:00 uur, dinsdag 25 augustus, 12:00-17:00 uur, inclusief reistijd en lunch. 
Dinsdag 22 september, 15:00-19:00 uur, inclusief reistijd en eten. Je moet een fiets hebben!

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Gratis

groep 6-7-8

Welkom in mijn wijk
In augustus is er de mogelijkheid om mee te doen aan het 
bijzondere en leuke uitwisselingsproject Welkom in Mijn Vreedzame 
Wijk! Tijdens het programma maak je kennis met leeftijdsgenoten en 
ontdek je een andere Utrechtse wijk. Je vormt samen met kinderen uit 
de andere wijk een team en gaat allemaal leuke activiteiten doen. Zoals 
een speurtocht door elkaars wijk en elkaar interviewen.

Welkom in mijn vreedzame wijk

welkominmijnwijk.nl

Marin Zimmer

mzimmer@dock.nl

0659931584

Maaspleinschool, 24 augustus om 14:00 tot 16:00 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Ja€ 5,-

6 tot en met 12 jaar

Schaaktoernooi & Schaakclinic
Kun je al een beetje schaken? Doe dan mee met ons gezellige 
schaaktoernooi. We delen de kinderen in naar niveau dus iedereen heeft 
de kans om een potje te winnen. Voor echte beginners uit groepen 3, 4 
en 5 geven we een korte schaakclinic van een uur. Je maakt kennis met 
het schaakspel, je leert enkele schaakstukken en we gaan vooral veel 
schaakspelletjes doen. Na afloop krijg je een klein schaakcadeautje.

Brede School Utrecht

www.bredeschoolutrecht.nl

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl

Laurien

info@bredeschoolrivierenwijk-

dichterswijk.nl
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Kanaal30, kanaalweg 30 3526 KM Utrecht, zaterdag 1 augustus van 13:30 tot 16:30 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

NeeGratis

Het hele gezin, vanaf 4 jaar

Circusmiddag
Voor een middag clown of acrobaat zijn of goocheltrucs leren? 
Circus Tadaa komt met een circusbus vol eenwielfietsen, loopkogels, 
muziek, decor, docenten en kostuums in alle maten. Er is een echte 
circuspiste en je kunt van alles uitproberen. 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

www.kanaal30.com

info@kanaal30.com

Annemieke Leeuwangh

annemieke@kanaal30.com

0641105247

Kanaal30; Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht, zondag 30 augustus, 11:00 uur.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

NeeEerste 30 kaarten: € 2,50 met kortingscode Zomer, de rest is € 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

www.kanaal30.com

info@kanaal30.com

Annemieke Leeuwangh

info@kanaal30.com

0641105247

Kanaal30; Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht, zondag 9 augustus, 13:30 uur. Er is plek voor 60 kinderen. Vaders 
en moeders, tantes, ooms en buren mogen meekijken vanaf ons terras.

bredeschoolutrecht.nl/rivierenwijk-dichterswijk/activiteiten/

Nee€ 2,50

Vanaf 4 jaar

Woeste Willem: Hoe word 
ik een echte piraat?
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

www.kanaal30.com

info@kanaal30.com

Annemieke Leeuwangh

info@kanaal30.com

0641105247
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KANAALWEG 30

UTRECHT

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

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
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Colofon

Uitgave: Brede school Rivieren/Dichterswijk, DOCK.

Zomer 2020, oplage: 1700

Vormgeving: Jeroen Tirion [BNO] ontwerp

Financiering: Initiatievenfonds

Met dank aan alle mensen die zich hebben 

ingezet voor dit programma.

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

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

Op het terrein van Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht. Vanaf 18 juni tot eind augustus iedere donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag, 15:00-20:00 uur. Alleen open bij mooi weer.

Reserveren is niet mogelijk

Gratis

Het hele gezin

Naar het strand
Zandstrand om spelletjes te doen, te chillen met een hapje en een 
drankje in het zand of op het terras.

Villa Jongerius

06 46638466

www.villajongerius.nl

info@villajongerius.nl

Bernadette Jongerius

bjongerius@villajongerius.nl

030 - 2930510
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HOEVEEL STREEP JIJ ER AF?
HOEVEEL STREEP JIJ ER AF?

 1  TENT BOUWEN 

 2  TV MIDDAG

 3  TAART BAKKEN

 4   TEKENINGEN MAKEN VOOR DE  

 OUDERE MENSEN UIT DE WIJK

 5  HAPJES MAKEN 

 6  BUSKRUITEN 

 7  POTJE VOETBALLEN

 8  NAAR DE DOCK BUS 

 9  IJSJE ETEN

 10   NAAR DE SPEELTUIN

 11     NAAR HET STADSSTRAND BIJ  

 VILLA JONGERIUS

 12   IETS LEUKS ORGANISEREN VOOR  

 JE STRAAT OF JE VRIENDJES  

 OF VRIENDINNETJES.

 13  SPEURTOCHT MAKEN OF DOEN

 14  STOEPRANDEN
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