
Trek er op uit in Overvecht. Alles voor een leuke vakantie, 
gewoon om de hoek. Kijk maar naar al deze mooie en leuke 
plekken: parken, speeltuinen, wandel en fietsroutes. En net iets 
verderop het Gagelbos en Noorderpark. Kom in beweging, speel 
theater, dans, maak muziek, speel, spetter, eet, drink, ontmoet 
en relax! Kijk voor alle activiteiten, tijden en locaties op:

www.viervakantieinovervecht.nl

Sport en Bewegen

Ontdek de plekken in Overvecht om te sporten en bewegen. 
Het kan op bijna elke hoek: voetbalkooien, basketbalvelden, 
playgrounds en speeltuinen. Nieuw is de SportContrainer in Park 
de Gagel, eigenlijk gewoon een buitengym. Hier kun je zelf aan 
de slag, maar dit kan ook onder begeleiding van SportUtrecht.
De buurtsportcoaches van SportUtrecht zijn de hele zomerva-
kantie te vinden in Overvecht. Check het zomersportrooster op 
www.sportstad-utrecht.nl. Voor peuters, kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. 

Ken je speeltuin de Watertoren en Gagelsteede?  
En er zijn nog veel meer speeltuinen, kijk eens op 
www.elkespeeltuin.nl/. 
De speelmee-plekken van DOCK zijn er ook: 
maandag 12.00 uur SSS dreven,  
maandag 14.30 uur Ibisdreef, 
woensdag 14.00 uur Themadreven. 

Vakantie Doe boekje voor
kinderen en gezinnen.
Het grote zomervakantie Doe Boek 
met leuke activiteiten voor kinderen 
t/m 12 jaar is uitgedeeld aan alle
kinderen op een basisschool in 
Overvecht. Daarnaast ook verkrijgbaar 
in o.a. de speeltuinen, buurtcentra, 
bibliotheek en wijkbureau.

Wandelen en Fietsen
Heel Overvecht Beweegt en Fietst.
Trek er op uit in Overvecht. Vanuit Overvecht starten
verschillende prachtige wandel- en fietsroutes in het
buitengebied of in onze eigen mooie parken. 
Stadsboerderij Gagelsteede en de Watertoren zijn 
startlocaties. De routekaart van Utrecht Natuurlijk is 
verkrijgbaar op verschillende plekken in de wijk. En vergeet
niet ons eigen Groene Lint. Een geheel Overvechtste wandelroute 
in ontwikkeling. Wil je hierover meedenken: kom vooral naar de 
Groene Lint caravan op de Cobradreef 15-19 augustus en de 
Korfoedreef 20-23 augustus.
www.heelovervechtfietst.nl

Jong in Overvecht (12+)
Breakdance, basketbal, rappen, performen, 
zingen. SportUtrecht, het Jongerencultuurhuis, 
StJoU, Zimihc en Set-productions hebben wat te 
bieden in de zomervakantie. 
Check: www.sportstad-utrecht.nl/
Instagram: jou_overvecht: instagram.com/jou_
overvecht/sset-producties.nl/cursussen/

Eten en drinken

Picknickplekken genoeg in de parken 
en bij speeltuinen. Lekker naar buiten, 
elkaar ontmoeten en samen eten. 
In de buurthuizen is er gratis koffie en 
thee (check tijden en locaties) en in 
buurthuis de Boog verzorgt de 
Buurtbuik op zaterdag gratis eten
(vooraf reserveren). 
Of wandel en fiets in en om de wijk en 
neem een hapje bij manege t Hoogt, 
Stadstuin Klopvaart, Stefanus of in het 
Noorderpark of bij Fort aan de Klop.

Noorderpark en het
Gagelbos
Kom naar het Noorderpark, een 
prachtig natuur- en recreatiegebied: 
sporten, spelen en genieten. Je vindt 
er prachtige natuur, forten, bunkers, 
speelplekken voor kinderen en veel 
sportmogelijkheden. Skaten, 
basketballen en voetballen.
Vanaf stadsboerderij Gagelsteede start 
een wandelroute naar het Gagelbos. 
Daar valt van alles te ontdekken en 
spelen in het speelbos. Via de loop-
brug kom je in Noorderpark Ruigen-
hoek, de grootste achtertuin.
www.noorderparkruigenhoek.nl/
te-doen OvervechtOvervecht
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Buurtcentrum, scholen, speeltuin met water en een voetbalkooi. In het buurtcentrum is iedere 
dinsdag van 10.00- 12.00 gratis koffie en e lkaar ontmoeten. In de school is er breakdance, 
musical en theater. 

In park de Gagel kunt je 3 verschillende tuinen ontdekken en er zijn schaduwplekken om lek-
ker te picknicken. Ook kun je sporten en spelen, bekijk het zomer sportprogramma van 
SportUtrecht > ook voor ouderen! Nieuw is de SportContrainer, een outdoor gym voor 
iedereen. Van 20-23 aug staat hier de Groene Lint Caravan: met de fietsbrug direct vanuit 
park de Gagel naar het Noorderpark.

Sporten, spelen en spetteren in dit deel van park de Watertoren. Op de playgrounds is 
SportUtrecht aanwezig voor jong en oud met het zomer sportprogramma. 
Vlakbij speeltuin de Watertoren (4).

Kom opnaar stadsboerderij Gagelsteede. Kijken bij de dieren en genieten in het groen. Om 
15.30 kun je helpen met het voeren van de dieren. In de speeltuin kunnen de kinderen 
heerlijk spelen en sporten en er staan picknicktafels.

Boeken voor alle leeftijden. Leen een boek en zoek een lekker plekje in een park in de wijk. 
Ieder woensdag activiteiten in de bieb: Reizendlab om 10.30 uur en voorlezen om 15.00 uur. 

Zin om zomaar in de prachtige buurttuin te kijken of op dinsdag van 9.00-12.00 uur mee te 
tuinieren!? Kom naar gezondheidscentrum de Amazone!  Daar is ook de werkwinkel: 
Zoek je werk of een leuke opleiding dan ben je van harte welkom in de Werkwinkel. Loop 
gewoon binnen op maandag en woensdag de hele dag of op dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur

Van maandag tot en met zaterdag open vanaf 12.00 uur! Bij warm weer spetterbad aan. Of 
kom naar sport in de speeltuin en andere activiteiten. 15-19 aug staat hier de Groen Lint 
Caravan.

ZIMIHC theater Stefanus in de Utrechtse wijk Overvecht is er voor de ontwikkeling van alle 
kunstvormen uit alle culturen. In de zomer is hier drie weken de Zomer Express! Zomer
activiteiten vol sport en cultuur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

De Zomerdreef: een picknickplein met een wisselend programma aan sport- en spelactivitei-
ten voor jong en oud. Kom een kop koffie drinken bij het Leger des Heils of het buurtcentrum, 
iedere vrijdag van 13.00-15.00 uur. 

In dit groene hoekje van Overvecht geeft Ilse sport- & cultuur lessen. 
Kom wandelen door het groen en steek over naar het Gagelbos.

In Buurtcentrum de Boog kun je iedere zaterdag lekker gratis eten bij Buurtbuik. Eten kan op 
twee verschillende tijden: 12.30 & 14.00. Reserveer via een inschrijflijst in Buurtcentrum De 
Boog.

Bij Stadstuin Klopvaart genieten van de tuin en het groen; een levendige en groene plek in 
de wijk. Op woensdag je eigen groenten oogsten, tussen 10.00-12.00. Of kom bij in café de 
Proeftuin.

Alles kan en mag, als het maar met cultuur te maken heeft. Theater, muziek, fotografie, van 
henna-painting tot graffiti en van buikdans tot breakdance. Er zijn activiteiten, cursussen en 
optredens. Zou je wel eens willen weten waar jij nou echt goed in bent?

1 | Buurtcentrum de Jager    Teun de Jagerdreef 1 7 | Park de Gagel

2 | Cruyff Court / Krajicek Playground Watertoren   Normadreef 20 8 | Speeltuin & stadsboerderij 
     Gagelsteede en Voedseltuin   Gangesdreef 7

3 | Bibliotheek Overvecht   Gloriantdreef 1
9 | Gezondheidscentrum de Amazone   Amazonedreef 41-A

4 | Speeltuin de Watertoren   Neckardreef 30

10 | ZIMIHC Stefanus   Braziliëdreef 2

5 | Rondom De Dreef    Schooneggendreef 27

11 | Buiten bij gymzaal Pagodedreef   Pagodedreef 4

6 | Buurtcentrum de Boog   Gambiadreef 60

12 | Stadstuin Klopvaart   Vancouverdreef 

13 | Jongerencultuurhuis Overvecht   Scharlakendreef 3
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Met dank aan de Wijkwijzer 
Mooi Meegenomen Overvecht, Henriëtte Rockland 

Pictogrammen: Emil van der Wal 
www.echtovervecht.nl
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