
Voorleesfeestje
Woensdag 21 juli en 4 & 18 augustus

Peuters, kleuters en hun grotere broertjes en zusjes kunnen deze 
vakantie in De Herberg komen luisteren naar de verhalen van Max 
en de Maximonsters, Coco en Kikker. Na het voorlezen kunnen 
de kinderen knutselen, zingen en een kleine speurtocht doen. De 
ouders kunnen ondertussen kennis maken met Bakkie Kroost.

Leeftijd  2-6 jaar
Tijd 9:30 - 11:00 uur
Locatie De Herberg, Watersteeg 85

Kinderspel On Tour
Vrijdag 23 & 30 juli en 6 , 13, 20 & 27 augustus

De Buurtspeelcoach komt naar je toe deze zomer! Elke vrijdag-
ochtend gaan we op een ander plekje in de wijk lekker buiten-
spelen met de BuurtSPEELcoach en Sportivate.

Leeftijd  0-5 jaar
Tijd  11:15 - 12:15 uur
Locatie 23 juli: Speelterrein De Draak
  30 juli: Speelveldje Suikerpeergaarde / 

Pondspeergaarde
 6 augustus: Grasveldje aan het Robertskruid
 13 augustus: Grasveldje aan de Karper
 20 augustus: Speelveldje aan het Heelkruid
 27 augustus: Speelterrein Haagse Hofje

Speelzomer
Iedere vrijdag in de vakantie

Komen jullie in de vakantie lekker buitenspelen met de Buurt-
SPEELcoach en Sportivate? Wij verzamelen bij de Draak en gaan 
daar de spelletjes spelen die jullie kiezen!

Leeftijd  6-12 jaar
Tijd  14:30 - 16:30 uur
Locatie Speelterrein De Draak

GRATIS

GRATISGRATIS

Dansen in de open lucht
Woensdag 21 juli en 4 & 18 augustus

Komen jullie lekker buiten dansen bij De Draak? Bij slecht weer 
gaan we naar de dansschool (Ariane 46). Plezier gegarandeerd!

Leeftijd  4-12 jaar
Tijd  15:00 - 16:00 uur
Locatie Speelterrein De Draak

GRATIS

Zomervakantie-activiteiten ABC Nieuwland

Het is zomervakantie! Ga je mee op avontuur?  

Op deze fl yer staat een overzicht van alle ABC 

Nieuwland  activiteiten in de zomervakantie. 

Een deel van deze activiteiten staat ook in de 

ZomerPretPas. We hebben aangegeven voor welke 

activiteiten dat geldt. 

Als je naar deze activiteiten jouw ZomerPretPas 

meeneemt, krijg je na afl oop een stempel !

Voor alle activiteiten op deze fl yer moet je je 

aanmelden via www.abc-amersfoort.nl 
of www.zomerpretpas.nl



Kinder Repair Café
Woensdag 11 augustus

Ben je graag technisch bezig, heb je thuis spullen die je zelf wilt 
repareren? Neem ze mee! Of wil je oude technische spullen 
slopen die wij klaar hebben liggen? Of juist zelf iets ontwikkelen? 
Het mag allemaal!

Leeftijd  9-12 jaar
Tijd  9:30 - 12:00 uur en  14:00 - 16:30 uur
Locatie  Wijkboerderij Nieuwland,

Zeldertsedreef 2

Speurtocht in de wijk
Doorlopend

Ga je mee op ontdekking in je eigen wijk? Op de website van De 
Herberg kun je een leuke speurtocht downloaden, die je in een 
keer of in etappes kunt doen. Wat ben jij te weten gekomen over 
Nieuwland? 

Leeftijd  Alle leeftijden
Locatie Start bij De Herberg, 
 Watersteeg 85

Journalist voor één dag
Dinsdag 24 augustus

Ga met je camera de wijk in, interview mensen over een zelf 
bedacht onderwerp en maak een journaal zoals een echte 
journalist! 

Leeftijd 8-12 jaar
Tijd 10:00 - 12:30 uur
Locatie Van der Valk, Ruimtevaart 22
Opmerking Zelf lunch meenemen.

Soccer Fun Day
Maandag 16 augustus

Kom lekker voetballen en FIFA 21 spelen bij ASC Nieuwland en 
geniet tussendoor van een heerlijke gezonde lunch.

Leeftijd  9-12 jaar
Tijd 9:30 - 15:30 uur
Locatie ASC Nieuwland
Opmerking Aanmelden via zomerpretpas.nl

€ 5,-

GRATIS € 5,-

€ 2,-

Kijk voor meer ZomerPretPas activiteiten, in je eigen wijk of 
daarbuiten, op zomerpretpas.nl & op onze ZomerPretPas-app 
die je kunt downloaden via de Apple Store of Google Play.


