De leukste activiteiten in Nieuwegein tijdens de voorjaarsvakantie
wat

wanneer

wie

Recreatief
zwemmen

23 februari t/m
3 maart
10.00 - 11.00 uur

Alle
leeftijden

Gezellig zwemmen met je vrienden en/of famillie! Voor
kinderen van 1 t/m 3 jaar kost dit € 2,20 en kosten voor
kinderen 4 t/m 12 jaar zijn € 5,50. Heb je een Nieuwegein
Stadspas? Dan is de toegangsprijs de helft van de prijs.
INFO www.merwestein.nl

Sport- en
evenementencomplex
Merwestein,
Merweplein 1

Lasergamen
en vrij
zwemmen

26 februari
10.00 - 11.00 uur

Vanaf
6 jaar

Wacht niet langer en geef je op voor lasergamen en
optioneel vrij zwemmen in zwembad Merwestein!
Het lasergamen kost € 5,-, als je ook wilt zwemmen betaal
je in totaal € 9,-. Heb je een Nieuwegein Stadspas? Dan
betaal je de helft van de prijs. INFO www.merwestein.nl

Sport- en
evenementencomplex
Merwestein,
Merweplein 1

FIFA toernooi
en vrij
zwemmen

26 februari
11.00 - 14.00 uur

t/m 16 jaar

Een FIFA toernooi op de Playstaion 4! We spelen in toernooivorm, via poulewedstrijden kun je je kwalificeren voor
de finale. Het FIFA toernooi kost € 3,-, als je ook wilt
zwemmen betaal je in totaal € 7,-. Heb je een Nieuwegein
Stadspas? Dan betaal je de helft van de prijs.
INFO www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender

Sport- en
evenementencomplex
Merwestein,
Merweplein 1

Speurtocht
Kabouterfeest

26, 27 en 28
februari
10.00 - 16.30 uur

2 t/m 6 jaar

Beleef het verrassende kabouterfeest. De kabouter heeft
zich op zijn eigen verjaardag verslapen en moet alles voor
zijn feestje nog klaar maken. Help jij de kabouter?
Prijs: € 1,- (alleen pinnen) of gratis toegang met de
Nieuwegein Stadspas. Duur van de speurtocht is
60 minuten. INFO www.natuurkwartier.nl/activiteitenmec

Milieu
Educatie
Centrum,
Geinoord 9

Speurtocht
Reintje de Vos

26, 27 en 28
februari
10.00 - 16.30 uur

6 t/m 12 jaar

De dieren in het bos klagen over Reintje de Vos. Maar zijn
deze dieren zelf wel zo eerlijk en oprecht? Ontdek het zelf
en doe leuke raadsels en spannende opdrachten! Doe wel
stevige en warme schoenen aan en warme kleding die vies
mag worden. Prijs: € 1,- (alleen pinnen) of gratis toegang
met de Nieuwegein Stadspas. Duur van de speurtocht is
60 - 90 minuten.
INFO www.natuurkwartier.nl/activiteitenmec

Milieu
Educatie
Centrum,
Geinoord 9

Zit of ga je volgend jaar naar de middelbare
school en heb je geen geld voor een nieuwe laptop?
Stichting Leergeld kan je daarbij ondersteunen.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.leergeld.nl/nieuwegein

info

waar

Winters
knutselen en
pluizen

26, 27 en 28
februari
10.00 - 16.30 uur

4 t/m 12 jaar

Kom je vogelnestjes en voorjaarstakken maken?
Ook kun je braakballen pluizen. Prijs: € 1,- (alleen pinnen)
of gratis toegang met de Nieuwgein Stadspas.
INFO www.natuurkwartier.nl/activiteitenmec

Milieu
Educatie
Centrum,
Geinoord 9

Hutten
bouwen

26, 27 en 28
februari
14.00 - 16.00 uur

4 t/m 12
jaar

Wie maakt de hoogste, grootste of gekste hut? Je kunt je
eigen hut bouwen van takken in het struinbos.
Prijs: € 1,- (alleen pinnen) of gratis toegang met de
Nieuwegein Stadspas.
INFO www.natuurkwartier.nl/activiteitenmec

Milieu
Educatie
Centrum,
Geinoord 9

Rondom
het kampvuur

26, 27 en 28
februari
14.00 - 16.00 uur

4 t/m 12
jaar

Kom popcorn bakken bij het kampvuur op het strand. Elk
half uur kunnen er maximaal 10 kinderen deelnemen. Een
half uur voor aanvang kunnen de plekken bij de balie van
het MEC gereserveerd worden. Prijs: € 1,- (alleen pinnen)
of gratis toegang met de Nieuwgein Stadspas.
INFO www.natuurkwartier.nl/activiteitenmec

Milieu
Educatie
Centrum,
Geinoord 9

#workshopwoensdag:
YouTubeacedemy

27 februari
15.30 - 17.00 uur

9 t/m 12
jaar

Droom jij van een eigen YouTube-kanaal? Tijdens de
#workshopwoensdagen zet je je eigen YouTube-kanaal op.
Heb je die al? Dan krijg je allerlei tips over hoe je het nóg
beter kan maken! Meld je snel aan via de website.
Deelname is € 3,-.
INFO www.detweedeverdieping.nu/agenda/
workshopwoensdag-youtube-academy

Bibliotheek,
Stadsplein 1C

Pindaslingers
maken

27 februari
13.00 - 16.00 uur

4 t/m 12
jaar

Help je mee de vogeltjes te voeren? Kom dan naar
Bouwgein en rijg een lange pindaketting voor de vogels.
Deelname is gratis. INFO www.bouwgein.nl

Bouwspeeltuin
Bouwgein,
Hoveiersweide 9

Het
talentenklimtoernooi

27 februari
10.00 - 13.00 uur

8 t/m 12
jaar

Lijkt het je leuk om mee te doen aan een klimtoernooi?
Meld je dan snel aan! Kosten voor deelname is
€ 2,50. Heb je een Nieuwegein Stadspas? Dan betaal je de
helft van de prijs. Aanmelden via de website.
INFO nieuwegein@mountainnetwork.nl.

Mountain
Network,
Blokhoeve 12

Voorjaarsvakantie
Games

28 februari
10.00 - 12.00 uur

4 t/m 12
jaar

Tijdens de voorjaarsvakantie games zijn er twee
sportverenigingen uit Nieuwegein die een clinic
aanbieden. Doe je ook mee? Deelname is gratis.
INFO www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender

Sporthal
‘t Veerhuis,
Nijemonde 4

Meiden
zaalvoetbal
toernooi

1 maart
12.00 - 14.00 uur

10 t/m 16
jaar

Speciaal voor alle meiden een zaalvoetbaloernooi! Je
speelt 4-tegen-4, dus maak een team van vier tot zes spelers en doe mee! Kosten zijn € 5,- per team. Heb je een
Nieuwegein Stadspas? Dan is de toegangsprijs de helft
van de prijs.
INFO www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender

Sport- en
evenementencomplex
Merwestein,
Merweplein 1

Snorkelen en
introductieduiken

1 maart
17.45 - 19.45 uur

6 jaar
en ouder

Wil jij een keer ervaren hoe het is om te snorkelen of
te duiken? Het is wel belangrijk dat je zwemdiploma
A hebt. Deelname is gratis. Schrijf je snel in via de website. INFO www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender

Sport- en
evenementencomplex
Merwestein,
Merweplein 1

De bieb
onder water

1 maart
16.00 - 16.30 uur

8 t/m 12
jaar

Zin in een spannend verhaal over de Hollandse
Waterlinie? In de voorjaarsvakantie komt Eric Borrias
naar de bibliotheek. Met zijn verteltheater brengt hij de
geschiedenis van de oude Hollandse Waterlinie weer tot
leven. Meld je aan via de website. Deelname is gratis.
INFO www.detweedeverdieping.nu/agenda/de-biebonder-water

Bibliotheek,
Stadsplein 1C

Wil je graag lid worden van een sportclub,
zingen of dansen? Met een Nieuwegein
Stadspas kan je veel korting krijgen!
Kijk voor meer informatie en het
aanvragen op www.nieuwegeinstadspas.nl

Opening
van de
bouwspeeltuin

2 maart
13.00 - 16.00 uur

t/m 12 jaar

Seizoensopening van de Bouwspeeltuin Bouwgein. Het
huttenbouwseizoen op zaterdag start weer. Dat vieren we
met een feestelijke opening met o.a. koekjes bakken, voorjaarsknutselen en natuurlijk hutten bouwen!
INFO www.bouwgein.nl

Bouwspeeltuin
Bouwgein,
Hoveiersweide 9

Opening
speeltuinseizoen

2 maart
13.30 - 16.30 uur

t/m 12 jaar

Bouwspeeltuin Jeugdland gaat weer open na haar
winterstop. Kom je ook spelen en skelteren? Deelname
is gratis. INFO www.jeugdlandnieuwegein.nl

Bouwspeeltuin
Jeugdland,
Helmkruid 1

Wil jij ook graag met de fiets naar school of de sportclub? Maar is er
geen geld voor een nieuwe fiets? Neem dan contact op met Stichting Leergeld, zij
kunnen je hierbij ondersteunen. Meer informatie en
het aanvraagformulier is te vinden op www.leergeld.nl/nieuwegein

