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Bloemen
proeven en
zelf thee en
boter maken

Do 26 juli,
13.00 - 16.00

4 - 12 jaar

INFO Hoe smaken madeliefjes en paardenbloemen?
Kom proeven en maak je eigen thee en boter.
OPGEVEN niet nodig. € 1,- Stadspas = gratis.
WEBSITE www.natuurkwartier.nl/activiteiten

Natuurkwartier, Milieu
Educatief
Centrum,
Geinoord 9

Zomervakantie
Games

Do 26 juli,
10.00 - 12.00

4 - 16 jaar

INFO Sport komt de wijk in deze zomer! Tijdens de
vakantiegames kan je meedoen aan verschillende
sport- en beweegactiviteiten in samenwerking met
Sportaanbieders uit Nieuwegein.
OPGEVEN via website. Deelname is gratis.
WEBSITE www.sportidnieuwegein.nl/activiteitenkalender

Nog
onbekend.
Zie website

Streetdance
workshop

Do 26 juli,
13.00 - 14.00

4 - 12 jaar

INFO Een knallende streetdance workshop in een
professionele dansstudio.
OPGEVEN via info@beatzdancestudio.nl o.v.v. naam
en leeftijd. Deelname € 5,- p.p.
WEBSITE www.sportidnieuwegein.nl/activiteitenkalender

Beatz
DanceStudio,
Drenthehaven 10

INFO Ons programma bestaat uit creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Je kan denken aan:
bootcamp, atelier, musical, hutten bouwen, muziek
maken, dansen en kinderyoga.
OPGEVEN via de website. Deelname € 35,- per dag
per kind (incl lunch), voor stadspashouders € 17,50
per kind.
WEBSITE www.kindertrainingnederland.nl/vakantieweek

Fort
Vreeswijk 1

Zit of ga je volgend jaar naar de
middelbare school en heb je geen geld
voor een nieuwe laptop? Stichting
Leergeld kan je daarbij ondersteunen.
Kijk voor meer informatie en het
aanvraagformulier op www.leergeld.nl/
nieuwegein

Kindervakantiedagen

Di 31 juli do 2 augustus,
9.00 - 17.00

4 - 12 jaar

Streetball
Masters,
3x3 basketbal

Zo 5 augustus,
10.00 - 16.00

10+

Zomervakantie
Games

Di 14 augustus,
10.00 - 12.00

4 - 16 jaar

Je eigen
knapzak
maken

Di 14 augustus,
13.00 - 16.00

4 - 12 jaar

INFO 3x3 is een snelle vorm van basketbal: dynamisch
en inniovatief.
OPGEVEN via www.basketball.nl/3x3-basketball
Deelname € 45,- per team.
WEBSITE www.dutchbattle.com/super-sunday

Sportcomplex
Merwestein,
Merweplein 1

INFO Sport komt de wijk in deze zomer! Tijdens de
vakantiegames kan je meedoen aan verschillende
sport- en beweegactiviteiten in samenwerking met
Sportaanbieders uit Nieuwegein.
OPGEVEN Via website van SportID.
Deelname is gratis.
WEBSITE www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender

Nog
onbekend,
zie website

OPGEVEN is niet nodig.
Deelname € 1,- , Stadspas gratis.
WEBSITE www.natuurkwartier.nl/activiteiten

Natuurkwartier, Milieu
Educatief
Centrum,
Geinoord 9

Zelf zuiver
water maken

Wo 15 augustus,
13.00 - 16.00

4 - 12 jaar

OPGEVEN is niet nodig.
Deelname € 1,- , Stadspas gratis.
WEBSITE www.natuurkwartier.nl/activiteiten

Natuurkwartier, Milieu
Educatief
Centrum,
Geinoord 9

Zomervakantie
Games

Do 16 augustus,
10.00 - 12.00

4-16 jaar

INFO Sport komt de wijk in deze zomer! Tijdens de
vakantiegames kan je meedoen aan verschillende
sport- en beweegactiviteiten in samenwerking met
Sportaanbieders uit Nieuwegein.
OPGEVEN is niet nodig. Deelname is gratis.
WEBSITE www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender

Nog
onbekend,
zie website

Maak je
eigen fakkel, en ga op
avontuur in
het donker!

Do 16 augustus,
13.00 - 16.00

4 - 12 jaar

OPGEVEN is niet nodig.
Deelname € 1,- , Stadspas gratis.
WEBSITE www.natuurkwartier.nl/activiteiten

Natuurkwartier, Milieu
Educatief
Centrum,
Geinoord 9

Voetbal4daagse

Ma 20 - do 23
augustus,
9.30 - 15.00

6-13 jaar

INFO In deze week zal er iedere dag getraind en gevoetbald worden, maar er is ook ruimte voor andere
activiteiten. Deelname € 20,- p.p.
WEBSITE www.sportidnieuwegein.nl/index.php?p=evenementen/jsv-voetbal4daagse

J.S.V.
sportpark
Galecop

Producer &
DJ bootcamp

Di 21 - do 23
augustus,
9.30 - 15.00

12+

OPGEVEN via www.dekom.nl
Deelname € 125,- voor 3 dagen, bijdrage vanuit
stichting Leergeld mogelijk onder voorwaarden.

Theater
de Kom

Dance
Bootcamp

Di 21- do 23 augustus,
9.30 - 15.00

8 - 14 jaar

OPGEVEN via www.dekom.nl
Deelname € 50,- per dag, € 125 voor 3 dagen,
bijdrage vanuit stichting leergeld mogelijk onder
voorwaarden.

Theater
de Kom

Summer
School:
Robotmania

Woe 22 - vr 24
augustus,
10.00 - 16.00

9 - 14 jaar

INFO In 3 dagen alles leren over robots. Een programma over techniek en een over media. Op de
laatste dag een presentatie en een feest waar iedereen welkom is.
OPGEVEN met een mail naar actie@detweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘Summer School - techniek’ of
‘Summer School - media’). Deelname € 25,- voor
bibliotheekleden, € 40,- voor niet-leden (incl. lunch
en drankjes op alle 3 dagen).
WEBSITE www. detweedeverdieping.nu/wat-is-er-tedoen/item/summer-school-robotmania-9-t-m-14-jaar

Bibliotheek
De Tweede
Verdieping,
Stadsplein 1c

INFO Georganiseerd door PGNN, R.K. Nicolaaskerk
en theater Regenboog
OPGEVEN is niet nodig. Deelname is gratis.

Amfitheater
aan de rand
van Galecop,
nabij de Lub.
Van Leydenhage en de
Herman
Teirlinkhove

Wil je graag lid worden
van een sportclub, zingen
of dansen? Met een
Nieuwegein Stadspas kan
je veel korting krijgen! Kijk
voor meer informatie en het
aanvragen op
www.nieuwegeinstadspas.nl

Kindertheater

Zo 26 augustus,
14.00 - 15.30

4 - 12
met
(groot)ouders

Wil jij ook graag met de fiets naar school of de sportclub? Maar is er
geen geld voor een nieuwe fiets? Neem dan contact op met Stichting
Leergeld, zij kunnen je hierbij ondersteunen. Meer informatie en
het aanvraagformulier is te vinden op www.leergeld.nl/nieuwegein

