
SAMEN ACTIEF

Radio Doendoen! – vanaf woensdag 20 april
Opgelet! Gemeente De Bilt heeft een nieuwe 
radiostudio! Radio Doendoen is een interactie-
ve radiostudio geschikt voor kinderen van 7 tot 
12 jaar. Heb jij altijd al een eigen radioprogram-
ma willen maken? Bij dit radiostation leer je al-
les over presenteren, sound-e� ects en maak je 
samen met Bart of Elize een eigen programma. 

Bij Radio Doendoen is alles mogelijk! Zet je koptelefoon op en doe mee! 

Activiteitendag Rover Crofts Groep – zaterdag 23 april
Hou je wel van een beetje actie en avontuur? 
Kom dan naar de activiteitendag van de Ro-
ver Crofts Groep in Bilthoven. Er is een groot 
klimparcours en tokkelbaan voor alle leeftijds-
groepen (5-18 jaar). Daarnaast kun je helpen 
met bouwen (met hout en touw), of speel le-
vend stratego mee. Ook kun je bij Rover Crofts 

Groep komen lasergamen, naar de silent disco en natuurlijk is er een mooi 
kampvuur. Ook voor jongere kinderen volop activiteiten.
In de ochtend ligt de nadruk meer op basisschool jeugd (5-11 jaar), in de 
middag op jongeren (12-18 jaar. Maar de hele dag is iedereen welkom! Aan-
melden is niet nodig.

HiStories - zaterdag 23 en zondag 24 april 
Een unieke reis door gemeente De Bilt: vijf 
verhalen op vijf historische locaties in De Bilt, 
Bilthoven en Groenekan vertellen dansers, 
zangers, theater- en verhalenmakers en muzi-
kanten verborgen verhalen uit de geschiedenis 
van De Bilt. Laat je meevoeren naar het Labo-
ratorium de Zeeuw, de Hessing garage, Kapel 

Berg en Bosch, Villa Hawda en het Broederschapshuis. Geniet van de bij-
zondere verhalen en laat je meevoeren in de bijzondere geschiedenis in 
onze gemeente. 

Biltsche Stormbaan Race 2022- dinsdag 26 april
Voor het eerst vindt de Biltsche Stormbaan 
Race 2022 plaats op het grasveld achter de 
Sint Laurensweg (direct naast basisschool De 
Rietakker). Op dit grasveld zal deze middag 
een stormbaan parcours liggen van maar liefst 
77 meter welke overwonnen kan worden door 
jong en oud. Je kunt op de dag voor Konings-

dag al je energie kwijt tijdens deze races waarbij gestreden wordt om de 
eer en het plezier. Wie wint er van elkaar en is als eerste over deze langste 
stormbaan ooit gelegd in onze gemeente? Houd jij ervan om jezelf uit te da-
gen en ga je deze unieke kans niet uit te weg? Kom dan zeker langs! Geniet 
naast dit event van muziek en van trap een balletje in de pannakooi.

Koningsdag 2022 – woensdag 27 april
Yes, het is weer Koningsdag! Eindelijk kunnen 
we weer met elkaar live feesten en plezier ma-
ken. In alle kernen hebben de Oranjecomités 
weer gevarieerde programma’s opgesteld met 
voor ieder wat wils. Doe ook mee!

Koningsspelen 2022 – donderdag 28 april
Donderdag 28 april vinden weer de konings-
spelen plaats bij FC De Bilt. Er doen zes scholen 
mee: Julianaschool (4 klassen), Theresiaschool 
(4 klassen), Groen van Prinsterer school (2 klas-
sen), De Regenboog school (2 klassen), Patio 
school De Kleine Prins (2 klassen) en Bosberg-
school (2 klassen).Er is een breed aanbod van 

workshops voor de kinderenals BMX, freerunning, archery tag, JKE kick-
boksen, Pm dance, Nova kor� al, voetballen en Circus snor. Het wordt een 
mooie en gevarieerde dag voor veel kinderen uit onze gemeente! Eindelijk, 
na 2 jaar mogen we weer!

Voetbal 2-daagse bij FC De Bilt – ma. 2 en di. 3 mei 
Maak plezier tijdens onze voetbaldagen! De 
Utrechtse Voetbalschool organiseert tijdens de 
meivakantie een voetbal 2-daagse voor kinde-
ren tussen de 4 en 15 jaar bij FC De Bilt. Tijdens 
deze dagen staat lekker voetballen en plezier 
maken centraal. Wij dagen de deelnemers uit 
om tijdens verschillende techniek-, coördinatie-, 

spel- en partijvormen hun eigen kwaliteiten te verbeteren. Tussen de middag 
wordt een lunch verzorgd voor alle kinderen. Op beide dagen is de training 
van 9.00 tot 16.00 uur en de kosten zijn €90 per persoon. Deze prijs is inclu-
sief een voetbalshirt, lunch, drinken en tussendoortjes gedurende de dag. 

Epoxy tegels maken – ma. 2 en wo. 4 mei
We nodigen kinderen tussen 9 en 13 jaar uit om mee te doen met het maken 
van Epoxy tegels. We starten eerst met het tekenen of schilderen van hou-
ten plankjes. Ieder kind krijgt een houten tegel van 10x10 cm en tekent of 
schildert hierop. Als de tekening of het schilderij is voltooid,gaan we samen 
gieten. Het resultaat is een superfraai stukje glanzende kunst. 
Deze gezamenlijke activiteit zal tot aan de zomervakantie als één kunstwerk 
tentoongesteld worden in KunstenHuis Idea in Het Lichtruim. Zo kunnen de 
kinderen en hun ouders of verzorgers en natuurlijk alle inwoners uit ge-
meente De Bilt de gemaakte kunst komen bewonderen. Voor de start van 
de zomervakantie kunnen de kinderen hun kunstwerken komen ophalen.

Papierenvlieg show – maandag 2 en woensdag 4 mei
Onze cultuurcoach Hicham is zelf meester in 
het vouwen van papieren vliegtuigjes. Als jon-
ge jongen heeft hij zich soms zo verveeld! Tot 
hij iemand tegen kwam die hem de perfecte 
looping makende stuntvliegtuig van papier 
leerde maken. En die skills wil hij graag delen. 
We starten met een korte en begrijpelijke in-

structie over aerodynamica. Daarna gaan we aan de slag. Uiteraard gaan we 
aan het einde de vliegtuigen binnen of buiten onderwerpen aan een ware 
vliegtest. Wie laat haar of zijn papieren vliegtuig het verst vliegen?

Voorstelling  Ridder Rommel en Prinses Hergebruik – 
dinsdag 3 mei

Ridder Rommel en Prinses Hergebruik is een 
vrolijke familievoorstelling gemaakt uit weg-
werpmaterialen en bedoelt voor kinderen van-
af 5 jaar. De voorstelling gaat over rommel, her-
gebruik, heel bijzondere draken en bang zijn of 
juist stoer zijn! Na afl oop is er limonade en iets 
lekkers. Deze gratis toegankelijke voorstelling 

wordt gespeeld door poppenspeler en theatermaker Ina Geisler. 

PROGRAMMA ACTIVITEITEN
Activiteit Datum en tijd Leeftijd Locatie Aanmelden en meer info 
Radio Doendoen Vanaf 20 april 7 t/m 12 jaar Bilthoven: Leyen-seweg 38,  www.doendoen.nu
   (achter Buro Lou)   

HiStories (Culturele fi etsroute  23 en 24 april –  Alle leeftijden Meerdere locaties in de gemeente: www.hetweeshuisvandekunst.nl/
weeshuis van de Kunst) hele dag (zelf in (volwassenen Laboratorium de Zeeuw, de Hessing  histories-2022/
 te delen) en jeugd) garage, Kapel Berg en Bosch, Villa Hawda  Info bij: Pauline Wijnen (06-2616 0350)
   en het Broederschapshuis. Kosten: €12,50 (kind) of €22,50 (volw.) 

Spelen en actie in de natuur  23 april 5 t/m 18 jaar Bilthoven: Ruys-daellaan 26 (in het bos, www.actiefi ndebilt.nl Aanmelden niet nodig.
Rovers Crofts Groep Scouting 10.00-16.00 uur  achter de Montessorischool) en ernaast Info bij: Annette van Vught (06-5268 3992)
GRATIS    op de zandvlakte en het Heidepark 

Stormbaanrace 2022 26 april  Alle leeftijden De Bilt: op grasveld naast basisschool Georganiseerd door buurtsportcoaches
GRATIS 14.00-17.00 uur  De Rietakker MENS De Bilt & schoolsportcoaches
    Stichting Delta de Bilt. Info bij: Niels
    van Veelen (06-4399 6680 
    n.vanveelen@mensdebilt.nl) 

Koningsdagactiviteiten 27 april Alle leeftijden Alle kernen Zie voor activiteiten de agenda’s van de 
GRATIS    Oranjecomités in deze bijlage

Epoxy gieten 2 en 4 mei 9 t/m 12 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00 + 15.00 uur  

Papieren Vliegtuigshow 2 en 4 mei 9 t/m 12 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00 + 15.00 uur 

Voetbalkamp FC De Bilt 2 en 3 mei 4 t/m 15 jaar De Bilt: Sportpark Weltevreden,  www.deutrechtsevoetbalschool.nl/
 9.00-16.00 uur  Weltevreden 1 voetbalkamp-fc-de-bilt/ Kosten €90

Voorstelling Ridder Rommel  3 mei Vanaf 5 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
en Prinses Hergebruik 14.00-14.45 uur (familie welkom)
GRATIS

Workshop Ridder Rommel en  3 mei Vanaf 5 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
Prinses Hergebruik 15.00-16.30 uur (familie welkom)
GRATIS    

Workshop De Dierenschool 5 mei 4 t/m 8 jaar  Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 10.30 uur (familie welkom)

Buurtsport buitendagen 10 t/m 13 mei Alle leeftijden  Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00-16.00 uur 

Bijeenkomst Tienergeluk in  12 mei Ouders van tieners Locatie volgt zo spoedig mogelijk Aanmelden: www.debilt.ouderslokaal.nl/
uitdagende tijden GRATIS 20.00-22.00 uur   event/ tienergeluk-uitdagende-tijden

Meiden voetbal event 22 mei 6 t/m 18 jaar De Bilt: Sportpark Weltevreden,  Aanmelden via: meidenfcdebilt@gmail.com
GRATIS   Weltevreden 1 

Wekelijkse sportactiviteiten Elke ma, wo Alle leeftijden Ma: Bilthoven Info bij Niels van Veelen: 06 - 4399 6680

GRATIS en vr middag  Wo: Maartensdijk of mail naar n.vanveelen@mensdebilt.nl
 14.00-16.00 uur  Vr: De Bilt
    
Organiseren activiteiten  Nog te bepalen Jongeren Nog te bepalen Info bij jongerenwerker Erwin de Boer
jongeren voor jongeren GRATIS    (e.deboer@mensdebilt.nl)
  
Organiseren culturele  Nog te bepalen Jongeren Nog te bepalen Info bij cultuurcoach Hicham Moulazim
activiteiten jongeren voor     (via mailadres Martin Kamphuis:
jongeren GRATIS    m.kamphuis@kunstenhuisidea.nl)

SAMEN ACTIEF IN AL ONZE KERNEN!
Wat hebben we het gemist tijdens de coronacrisis: elkaar ontmoeten, sporten, de gezelligheid om samen activiteiten doen en cultuur bele-

ven. Maar het kan gelukkig weer! We kunnen weer samen actief zijn! Alle maatschappelijke partners, (sport)verenigingen en de gemeente 

hebben de handen ineen geslagen en een mooi activiteitenprogramma samengesteld. In deze Samen actief-special focussen we op de jeugd 

en jongeren. Er is van alles te doen: van een uitdagend klimparcours tot leren radio maken, van een theatervoorstelling tot workshops en 

van een voetbalkamp tot een heuse stormbaanrace. En nog veel meer…Je hoeft je dus echt niet meer te vervelen. Kijk in de tabel wanneer er 

activiteiten zijn, lees de extra informatie en meld je snel aan. Veel activiteiten zijn gratis. Doe je ook (weer) mee?

Dit is overigens slechts een greep uit de activiteiten. Op de website www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten staan nog veel meer activiteiten voor 

jong en oud en er komen regelmatig nog nieuwe activiteiten bij. Check dus regelmatig deze website: www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten!
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SAMEN ACTIEF
Workshop Ridder Rommel en Prinses Hergebruik – 3 mei

Tijdens de workshop gaan we een eigen pop 
maken uit plastic en ander wegwerpmateriaal 
die je zelf mee mag nemen. Denk aan lege 
schone plastic fl essen, bakjes, blikje, lintjes, 
doppen, sinaasappelnetjes etc. De duurt onge-
veer 1,5 uur, inclusief korte show van alle zelf-
gemaakte poppen (let op: voor jonge kinderen 

kan het best spannend zijn!) dus neem je (groot)ouders/verzorgers of grote 
zus/broer mee. Wij maken van rommel weer iets moois!

Workshop De dierenschool -  donderdag 5 mei
Theatermaker en poppenspeler Ina Geisler no-
digt kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun familie uit 
om gezellig een lievelingsdierpop te maken.In 
deze gratis toegankelijke workshop van 1,5 uur 
maken we dierpoppen uit natuurlijke materia-
len (wc-rollen, eierdozen etc.). Neem je (groot)
ouders of verzorgers mee, dan kunnen jullie 

elk een dierenpop maken en aansluitend een kleine presentatie geven in 
de bieb in Het Lichtruim. Wij maken er een echte dierparade van! 

Buurtsport buitendagen – 10, 11, 12 en 13 mei 
Het is bijna weer meivakantie! In deze vakan-
tie gaan onze buurtsportcoaches weer lekker 
naar buiten om jong en oud te vermaken! Op 
dinsdag 10 mei is buurtsportcoach Niels bij Het 
Lichtruim, woensdag 11 mei staat buursport-
coach Sam bij de Martin Luther King school 
Maartensdijk, donderdag 12 mei staat buurt-

sportcoach Niels bij Het Lichtruim in Bilthoven en we sluiten de week af op 
vrijdag 13 mei bij het Cruij�  court in De Bilt. Alle dagen zijn er activiteiten van 
13.00-16.00 uur. De buurtsportcoaches nemen de bus mee die vol zit met 
diverse sport en spel mogelijkheden. Ouders zijn van harte welkom om ook 
lekker mee te doen. Lekker samen actief!

Tienergeluk in uitdagende tijden – donderdag 12 mei
Inspirerende bijeenkomst voor ouders van tie-
ners georganiseerd door Ouders Lokaal. Hoe 
blijven je tieners toch gelukkig in deze uitda-
gende tijden? Hoe kun je beter omgaan met te-
genslagen? Aan welke geluksvoorspellers kun 
je nu extra aandacht geven? Uit onderzoek is 
gebleken dat tieners in de afgelopen uitdagen-

de tijden meer (mentale) problemen hebben ervaren. In deze inspirerende 
bijeenkomst ‘Tienergeluk in uitdagende tijden’ vertaalt geluksexpert Patrick 
van Hees wetenschappelijke inzichten op een humoristische en laagdrem-
pelige manier naar de praktijk van alledag. Met aanstekelijk enthousiasme 
vertelt hij hoe zijn gelukslessen werkenmet praktijkvoorbeelden, en prak-
tisch toepasbare tips voor ouders. De avond is gericht op ouders van tie-
ners, echter geluk is niet a� ankelijk van leeftijd. 

Voetbal meiden event -  22 mei
Ben jij dat meisje dat graag een keer wil voet-
ballen? Dat kan! We organiseren op 22 mei een 
FC De Bilt meiden event. Je volgt een voetbal-
clinic om je de kneepjes van het voetbalspel 
bij te brengen. Je maakt kennis met een bal-
kunstenaar er zal een speelster van het Ne-
derlands vrouwen elftal aanwezig zijn. Gezel-

ligheid, muziek en natuurlijk lekker voetballen met elkaar. Ieder meisje die 
wil voetballen is welkom. Wil je je vriendinnen of klasgenoten meenemen? 
Geen probleem, iedereen is welkom bij dit gratis evenement op het terrein 
van FC De Bilt. Geef je snel op!  

Verzin jij een leuke activiteit? Wij dagen je uit!
Hoe leuk is het om zelf een leuke activiteit voor 
je leeftijdsgenoten te organiseren? Laat je cre-
ativiteit 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 voor-
stellen doen namens jongeren. We weten als 

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 snel 
aan bij jongerenwerker Erwin de Boer (e.deboer@mensdebilt.nl)!  

Wekelijkse buurtsportactiviteiten
De buurtsportcoaches Niels, Sam en Maikel 
zijn de verbinding met de buurt, de inwoners, 
de sportverenigingen en het onderwijs. Ze zijn 
werkzaam in alle 6 kernen van gemeente De 
Bilt. Buiten de vakanties om staan de buurt-
sportcoaches elke week op vaste plekken. 
Maandagmiddag: op het schoolplein van Het 

Lichtruim in Bilthoven, woensdagmiddag: op het openbare plein in Maar-
tensdijk en vrijdagmiddag: op het Cruij�  Court in De Bilt
Kom dus lekker langs om actief bezig te zijn!
Ook begeleiden de buurtsportcoaches jongeren die graag zelf iets willen 
opzetten in hun eigen wijk. Dit doen ze via de werkwijze van de Johan 
Cruij�  Foundation.  Heb je een vraag of een leuk idee?
Bel Niels: 06 - 43 99 66 80 of mail naar n.vanveelen@mensdebilt.nl

Cultuurcoach Hicham Moulazim
We hebben sinds kort in Gemeente De Bilt een echte Cul-
tuurcoach, zijn naam is Hicham Moulazim, hij is 44 jaar, va-
der en kunstenknutselaar. Hicham is het aanspreekpunt 
op gebied van kunst en cultuur. Zo werkt hij met onder 
andere hout, 3D pennen en teken- & papierkunst. Eigenlijk 
maak hij te veel om op te noemen. Zijn motto is bedenk en 
maak. Samen met jeugd en jongeren gaat hij doen en ont-
dekken! Heb jij ideeën om samen iets te maken en nieuwe 

skills (vaardigheden) te leren dan zijn die superwelkom. Geef deze ideeën 
aan hem persoonlijk of drop ze in de ideeën bus bij de bieb in Het Lichtruim. 
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Sjors Sportief & Sjors Creatief
Het initiatief Sjors Sportief & Sjors Creatief is een manier om de jeugd gratis (of heel voordelig) kennis te laten maken 

met diverse sporten en cultuuractiviteiten. Een ideale manier om kinderen te laten bewegen en hun talenten verder te 

laten ontwikkelen. Het boekje is verspreid onder alle basisscholen in onze kernen. Het boekje staat vol met inspireren-

de, leuke activiteiten. Of je nu wil voetballen of viool spelen, dansen, robots van lego wil maken, of zelf je eigen bloemen 

of planten wil kweken. Altijd gezellig met elkaar, ook met kinderen van andere scholen en kernen. Doe je ook mee?

Volg ons ook op       actiefi ndebilt en op       actiefi ndebilt


