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30-31 JANUARI 
DIVE IN 
BREDE SCHOOL HET ZAND

MIJN WENS VOOR JOU: MAAK JE WENSWALVIS



Cultuur19 bouwt aan de ontwikkeling 
van een verrassend cultuurklimaat in 
Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. 
Vanuit de CultuurCampus en overal in 
de wijk organiseert Cultuur19 cultureel 
programma voor jong en oud, 
waaronder het Leidsche Rijn Festival 
en Zingende Beelden. 
www.cultuur19.nl

DOCK: De kracht van wij samen. De 
sociaal makelaars en sociaal beheerders 
van DOCK zetten zich samen met 
bewoners en wijkpartners in voor 
gezellige en actieve buurten. Buurten 
waar mensen elkaar kennen en mooie 
dingen ontstaan. Wilt u meedoen? Heeft 
u een goed idee? Zoekt u ruimte? Of 
loopt u ergens tegenaan? Laat het ons 
weten, de koffie staat klaar in onze 
buurtcentra! 
www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn

Brede School Het Zand staat midden in 
de wijk Het Zand. In samenwerking met 
verschillende organisaties worden er 
allerlei activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en volwassenen. 
www.bredeschoolutrecht.nl/het-zand

Deze kaart is ook te downloaden op onze websites.
Inspiratie nodig? 
Bekijk het filmpje: bit.ly/wenswalvis of de scan de QR-code.

dock.nl

Ieder jaar duiken DOCK, Cultuur19 en 
Brede School Het Zand samen met 
wijkbewoners en -organisaties het 
nieuwe jaar in tijdens Duik in het Zand. 
Dit jaar duikelen wij je brievenbus en de 
schoolklassen binnen.
Met deze kaart wensen we je een 
warm, cultureel nieuwjaar. Met de 
kaart linksonder wens je iemand iets 
moois toe. En met de laatste kaart 
maak je een wenswalvis voor de buurt. 
Alle wenswalvissen verzamelen we in 
Brede School Het Zand.  

Schrijf je persoonlijke nieuwjaarswens 
op de wenswalvis. Pak een stift, 
kleurpotloden, lijm en glitter en 
maak er een kunstwerk van. Druk de 
walvisvormen uit de kaart en schuif ze in 
elkaar. Voeg het staartje toe en hang je 
walvis op. Klaar! 

Met deze kaarten verspreiden we 
gezamenlijk mooie nieuwjaarswensen 
door de wijk.

DEZE WENS IS VOOR:

Welkom bij de 

Dive In
Hang je wenswalvis in de 
grote mobile!

za 30 jan 2021 
15.00 – 17.00 uur
zo 31 jan 2021 
11.00 – 13.00 uur 
Hortus Brede School 
Het Zand 
(Pauwoogvlinder 20, 
Utrecht)

Houd vanwege de 
coronamaatregelen onze 
website in de gaten.




