5. Kinderboerderij Nieuw Rotsoord

Schaapscheerdersdag
Briljantlaan 101, 3523 CD

Doe mee aan activiteiten met wol, je kunt hier zelf wol
kaarden of spinnen.
Om 14.30 u worden de schapen geschoren.
De activiteiten zijn van 13 tot 16 u.
De kinderboerderij is open tot 17 u.

Speuren .
ei in

Van
Utre
14
cht
Voo .00 -1
r kin
8
.
0
hun deren 0 u
en
oud
ers

6. Lunchroom Fort Lunet IV
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7. Speeltuin Fort Luna

Kunst in de natuur
Oude Liesbosweg 40, 3524 SB
Kom kleien met klei die je zelf graaft uit de sloot!
Of maak mooie natuurkunst met planten.
De speeltuin is natuurlijk ook open om gewoon te spelen.
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De smaak van Lunet
Speciaal deze dag open van 11.00 - 17.00 u
Oude Liesbosweg 40 A, 3524 SB
Je bent van harte welkom in onze lunchroom of op ons
terras.
Onze medewerkers, mensen met een verstandelijke beperking, bezorgen je een warm gevoel van welkom. Samen
met onze professionals zorgen ze voor je lunch, koffie en
thee. Een bijzondere accommodatie op een unieke locatie!
EN: Kabouterwandeling of lekker spelen op het terrein.
De kleinste kinderen kunnen hier een kabouterwandeling
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. . waar je kansen ziet om buiten te spelen, in het groen.
En dat zijn meer plekken dan je verwacht.
Contactadres: ellen.alzer@utrechtnatuurlijk.nl
Organisatie: Netwerk Speelnatuur Utrecht.
Wij staan voor meer speelnatuur, meer natuurlijk spel en betere bekendheid van speelplekken.
Informatie over speelnatuur op www.springzaad.nl
Met dank aan Ludens voor de inzet voor deze dag.

Kom ontdekken hoe leuk het is om buiten te spelen, op natuurlijke plekken.
Op zondag 7 mei zijn er op veel plekken in Hoograven en Lunetten speciale activiteiten.
Daar kun je ervaren hoe leuk en uitdagend spelen in de natuur kan zijn. Trek kleren aan
die vies mogen worden (ook ouders/begeleiders) en ga het avontuur aan!
We starten gezamenlijk om 14.00 u op Stadsboerderij Koppelsteede.
Je kunt om 14 u ook direct naar een activiteit op een locatie gaan.

Programma
1. Stadsboerderij Koppelsteede

Start en afsluiting van Speuren naar Speelnatuur
Koppeldijk 115, 3524 SK
Start: 14.00 u met een speciale gast.
De hele middag dingen maken met
natuurlijk materiaal, van kunst tot camouflage.
De boerderij en de natuurspeeltuin zijn
natuurlijk open. Afsluiting: vanaf 17.30 wisselen we met
een natuurlijk drankje ervaringen uit. Er kan tot 18.00 u
gespeeld worden.

2. ATV Tuindersvereniging Utrecht-Zuid

Natuurtocht naar de bijen
Oude Liesbosweg 15, 3524 WZ
Speur door het tuinenpark en ga op zoek naar mooie onbekende plekjes waar dieren en planten leven. Test je kennis,
ontdek, leer en laat je verrassen... Je zult veel ontdekken
over bijen. Je kunt ook zelf een bijenhotel maken.

3. Speeltuin De Kameleon

Ruik- en proef speurtocht
Verlengde Hoogravenseweg 37. 3525 BB.
Doe mee met een ruik- en proef speurtocht.
Met als slotstuk: klimmen in de boomhut en een stukje van
een reuzenpannenkoek eten.

4. Harten voor Sport

De Avonturenclub: durf jij dit?
Veldje bij de Sporthal Hoograven,
hoek ‘t Goylaan - Verlengde Hoogravenseweg, 3523 KJ.
Bomen klimmen, van de heuvel afrollen, op een dak staan,
allemaal dingen die elk kind moet doen en ervaren. Daarom laten wij van de Avonturenclub zien waar en hoe dat
kan. Ouders kunnen meedoen of van een afstandje kijken
hoe dat gaat (zonder te zeggen: Kijk uit! of Pas op!).
Kortom, beleef het avontuur gewoon in de buurt. Zoek ons
op bij de heuvel net naast sporthal Hoograven!

