
 
Het zijn de laatste weken tot de zomervakantie. En daarna..... je hoeft 
niet op pad, er is voor alle leeftijden echt heel veel georganiseerd en het 
meeste is GRATIS.  In deze nieuwsbrief staat veel informatie!  
 

 
Weetjes: 

• De kinderen krijgen binnenkort een flyer mee naar huis waarin alle activiteiten voor de 
zomervakantie staan. Kijk ook vooral op actiefindebilt.nl, want er komen komende weken 
steeds nieuwe activiteiten bij.  

• Schoolspullenpas: info komt in volgende nieuwsbrief 

• Bijles op zondagochtend: geef je nu op voor na de zomer.  

• Vrijwillige ouderbijdrage: HOEF JE ECHT NIET TE BETALEN (vraag Leergeld gerust waarom dat 
zo is). 

• We blijven bereikbaar tijdens de schoolvakantie! Elke dinsdag is er open inloop, ook zonder 
afspraak, tussen 10:00-13:00 u. Op dinsdag én donderdag kan je bellen tussen 10:00-13:00 
uur. Buiten die tijden kan je mailen of appen.  

 
1. Nu inschrijven voor sport en cultuurlessen seizoen 2022-2023 
Bij de meeste sportclubs en het Kunstenhuis is het belangrijk nu al in te schrijven voor trainingen en 
lessen voor na de zomervakantie. 
Vaak kun je het lidmaatschap betalen met U-pas (na 1 juli).  
Als je geld tekort komt, doe dan gerust een aanvraag bij Leergeld. Wacht er niet mee! 
 
2. Zomerprogramma voor kinderen 0-6 jaar 
Tussen 18 juli - 11 aug (week 2 - 3 - 4 - 5 van de zomervakantie), elke dinsdag, woensdag en 
donderdag 
VOORLEZEN met je kind op schoot, en daarnaast lesjes natuurbeleving, muziekplezier, 
peuter/ kleuteryoga 
Tussen 10:15-11:45 uur, in de bibliotheek, ideaal als je je oudere kinderen naar het Kunstbuffet hebt 
gebracht. Er is koffie, thee en limonade.  
Je hoeft je niet aan te melden, en het is GRATIS 
 
3.  Zomerprogramma voor kinderen 6-12 jaar 
De zomervakantie start voor veel kinderen met de activiteitenweek van WVT. Hier is geen plek meer 
vrij. 
Leergeld betaalt de kosten voor 79 van de 400 kinderen!   
Er zijn nog vrijwilligers nodig: welke ouder/ tiener kan helpen? Graag aanmelden bij WVT: ze kunnen 
nog vele extra handen gebruiken.  
 
Week 2 tot en met 6 (18 juli tot eind zomervakantie): is er ELKE OCHTEND, maandag tot en met 
vrijdag 10:00-12:00 uur een workshop voor jongens en meiden.  
Maandag-beeldend / dinsdag-dans / woensdag-muziek / donderdag-circus / vrijdag-lego bricks 
(technisch lego).  
Totaal 25 workshops dus, en allemaal GRATIS. Bij het Kunstenhuis in het Lichtruim. Je hoeft je niet 
aan te melden, maar je moet er 10:00 zijn. 
 

In Spaanse sferen kan je een dag sporten met de Buurtsportcoaches. Van voetbal en paintballen tot 

gamen, freerunnen en paella maken. Kijk maar in de bijlage.  
Kies met je kind welke 1 of 2 dag/dagen het leukst zijn. Je kan een 3e dag als reserve opgeven. 
Leergeld vergoedt de kosten van je deelname (voor max 8 kinderen per dag). Als Leergeld je WVT-
kamp heeft betaald, dan betaalt Leergeld niet ook deze dagen.   

http://actiefindebilt.nl/


Aanmelden: stuur mail naar leergelddebilt@gmail.com met naam van kind + leeftijd + 
telefoonnummer wie te bellen als er iets is  
 
En verder: 

• Westbroek: in het Dorpshuis zijn er 4 middagen met kinderactiviteiten, en de laatste week 
van de vakantie is er de Bijbelweek met allerlei sport, spel en de bijbel. 

• Maartensdijk: zwembad de Kikker, kan je alleen in met een seizoenkaart en dan onbeperkt 
zwemmen. Er komt in augustus. weer een feestelijke kilometer tocht.  

• Groenekan: Voordaan, 6-14 jaar, 1e week en laatste week allerlei activiteiten waarin je met 
plezier aan het sporten bent. 

• Groenekan: Stal van Brenk, ponykampen ook als je niet op ponyrijden zit (Leergeld kan 
bijdragen in de kosten, maar we betalen geen ponykamp als je via Leergeld op ponyrijden zit 
of als we je WVT-week voor je betalen). 

• De Bilt: Utrechtse Voetbalschool, week 1 + week 6 op allerlei manieren lekker met voetbal 
bezig zijn (Leergeld kan bijdragen maar als we je WVT-kamp betalen dan betalen we niet nog 
een 2e kamp).  

 
4. Zomerprogramma voor jongeren 12-18 jaar 
Juist voor jullie is er nu ook wat chills te doen.  
De eerste week even relaxen. Dan 4 weken lang: 
 

• De Bilt elke dinsdag + donderdag KICKBOXEN, 18:00-19:00 uur; zonder aanmelden, 
verzamelen bij JKE, Molenkamp 42, GRATIS. Wat je nodig hebt is sportkleding en je blote 
voeten. 

• De Bilt, elke woensdag + vrijdag BEACHVOLLEYBAL, 16:00-17:00 uur, zonder aanmelden, op 
de velden naast de moskee, GRATIS. Wat je nodig hebt is  sportkleding en je blote voeten. 

• De Bilt, Kunstenhuis: er zijn losse workshops BREAK DANCE, AFRO DANCE, er komt een 3-
daagse THEATER WORKSHOP (19-20-21 juli),  en MINECRAFT event (15 aug); aanmelden via 
actiefindebilt.nl Hulp nodig bij aanmelden: elke dinsdag en donderdag 10-13:00 kan een 
vrijwilliger van Leergeld daarbij helpen).  

 

• Hoe leuk is het om zelf een leuke activiteit voor je leeftijdsgenoten te organiseren? Laat je 
creativiteit de vrije loop en haal bij je vriend(inn)en of klasgenoten op wat zij leuk vinden. Je 
krijgt begeleiding in de uitvoering en er is budget beschikbaar. Ook organisaties kunnen 
voorstellen doen namens jongeren. We weten al dat er plannen zijn voor een lasergamedag, 
een online gamingtoernooi, een open kartdag, een voetbaltoernooi maar er is ook ruimte en 
budget voor andere ideeën. 
Dus…heb jij leuke ideeën en vind je het leuk om een leuke activiteit te organiseren samen 
met de jongerenwerker? Meld je dan nu snel aan bij jongerenwerker Erwin de 
Boer (e.deboer@mensdebilt.nl) en ‘make it happen!’ 

 

• Hele zomer: stichting OKEE kampen, daar is nog plek (zie bijlage).  
Leergeld kan bijdragen als we niet al je WVT-kamp voor je hebben betaald.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Leergeld De Bilt  
Website: https://leergelddebilt.nl/ 
 
We blijven bereikbaar tijdens de schoolvakantie! Elke dinsdag is er open inloop 10:00-13:00 u., Molenkamp 48 De Bilt. Op dinsdag én donderdag 
kunt u bellen tussen 10:00-13:00 uur. Buiten die tijden kunt u mailen of appen.  
 
 

mailto:leergelddebilt@gmail.com
http://actiefindebilt.nl/
mailto:e.deboer@mensdebilt.nl
https://leergelddebilt.nl/


Omdat de Spaanse wielerronde 
voorbij komt in onze gemeente 

Spaanse zomerdagen
kids 2022

Voetbal
Hockey
Lasergamen
Flamenco dansen

Korfbal
Beachvolleybal
Lasergamen
Paella maken

19 juli

Leeftijd: 6 tot 12 jaar
Kosten: € 10,00 per kind per dag
Tijd: 09.00-16.00 uur 
Jongerencentrum W4, Weltevreden 4, De Bilt

AANMELDEN: 
www.actiefindebilt.nl (zoeken op buurtsport)

20 juli 21 juli

26 juli 27 juli 28 juli

2 aug 3 aug 4 aug

Honk/Softbal
Tennis
Lasergamen 
Wielren challenge

Kickboks
Dansen
Archery tag
Spaanse DJ muziek

Rugby
Freerun
Archery tag
Rodeo rijden

Voetbal
Hockey
Archery tag
Tapas

Korfbal/Beachvolley
Honk/Slagbal
Lasergamen
Wielren challenge

Voetbal 
Hockey
Lasergamen
Flamenco dansen

Dansen
Kickboksen
Lasergamen
Tapas

http://www.actiefindebilt.nl/


                                                                 

 

                                          
Ga voor meer informatie voor deelnemers én vrijwilligers naar: 

 

www.okeevakantiekampen.nl 
 
 
 

http://www.okeevakantiekampen.nl/


                                                                 

 
 
 

 

OKEE in de 

keuken 
30 juli – 6 augustus 

7 - 11 jaar 

Leusden 

Reis om de 

wereld 
6 – 13 augustus 

9 - 12 jaar 

Leusden 

 
 

Potten, pannen, lepels, deksels, 

mixer en een garde. De keuken van 

OKEE staat op zijn kop. 

 
Er wordt heerlijk gekookt. Een 

soepje hier, een toetje daar en wat 

ruik ik nog meer? Er staat een 

heerlijke taart in de oven. Om van te 

smullen allemaal! 

 
Vind jij het leuk om nieuwe recepten 

te leren? Ben jij de chef-kok die we 

zoeken? Schrijf je dan nu in voor 

 ‘OKEE in de keuken’! 

Van de bollenvelden in Nederland 

tot in de woestijnen van Egypte en 

de bergen van Spanje. 

 
In deze kampweek gaan we de hele 

wereld over! De ene dag bevinden 

we ons in Oosterse sferen, de 

andere dag gaan we op avontuur in 

de jungles van de Amazone. 

 
Heb je al je spullen gepakt? Klaar 

voor avontuur? Ben jij de 

wereldreiziger die we zoeken? 

 Schrijf je dan nu in voor ‘Reis om de 

 wereld’! 

https://www.okeevakantiekampen.nl/index.php/inschrijven
https://www.okeevakantiekampen.nl/index.php/inschrijven
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Surival Xtra 
13 – 20 augustus 

12 - 15 jaar 

Ardennen 

Surival 2.0 
13 – 20 augustus 

14 - 17 jaar 

Ardennen 

 
 

 

Slaapzak? Check! Zakmes? Check! 

Zaklamp? Check! Klaar om te 

vertrekken naar de bossen van de 

Ardennen. 

 
Eenmaal aangekomen zet je samen 

met je kampgenoten de tent op. 

Gedurende de kampweek leer je 

een kampvuur maken, zelf eten 

koken en kaartlezen. Dit zijn 

belangrijke vaardigheden om jezelf 

te redden in de natuur. Ook zoeken 

we de spanning op door 

bijvoorbeeld te gaan klimmen of 

kanoën. Daarnaast is er tijd om 

nieuwe vrienden te maken en lekker 

te relaxen. 

 
Ben jij klaar om de Ardennen te 

ontdekken? Schrijf je dan nu in voor 

 ‘Survival Xtra’! 

Firesteel? Check! Kompas? Check! 

Zakmes? Check! Backpack 

omhangen en je bent klaar om te 

gaan overleven in de Ardennen. 

 
Warmte, voedsel en een goed 

onderkomen zijn belangrijk. Daarom 

bouw je samen met je kampgenoten 

een bivak. Je maakt een mooi 

kampvuur waar je op kan koken en 

in de avond met zijn allen kan 

chillen. Daarnaast ga je klimmen en 

doe je andere leuke activiteiten. 

 
Klaar om te gaan overleven in de 

Ardennen? Schrijf je dan nu in voor 

 ‘Survival 2.0’! 

https://www.okeevakantiekampen.nl/index.php/inschrijven
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OKEE Vakantiekampen 

 
OKEE Vakantiekampen en haar voorgangers stichting Boemerang en 

SMS Jeugdvakanties hebben samen meer dan 45 jaar jeugdvakanties 

georganiseerd. In 2018 is OKEE Vakantiekampen verder gegaan als 

eigen stichting. Onze kampen zijn zo ingericht dat het individuele kind 

centraal staat. 

 
 

Vrijwilligers 

Zonder fantastische vrijwilligers kunnen we deze kinderen geen 

geweldige kampweek geven. Daarom zijn wij altijd op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers om samen met ons mooie kampen neer te 

zetten! Kan jij goed met kinderen omgaan, heb je creatieve ideeën en 

heb je zin in een actieve kampweek? Dan zijn wij wat je zoekt! Meer 

info is te vinden op de website 

Vrijwilligers | OKEE Vakantiekampen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactgegevens 

info@okeevakantiekampen.nl 

www.okeevakantiekampen.nl 

www.facebook.com/Okeevakantiekampen/ 

@okee_vakantiekampen 

https://www.okeevakantiekampen.nl/index.php/vrijwilligers
mailto:info@okeevakantiekampen.nl
http://www.okeevakantiekampen.nl/
https://www.facebook.com/Okeevakantiekampen

