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Lino Workshop

PLAN EINSTEIN
ZOMERPROGRAMMA
6 t/m 20 augustus 2022
Vakantie Atelier / Holiday Atelier

Naar het Voedselbos / To the Food Forest

6 t/m 11 augustus
Zaterdag 6 augustus: Days of Open Doors Festival
Zaterdag 6 augustus wordt een dag vol feest, van
de eerste Migrantour, Arabische koffieceremonies
tot dansworkshops, muzikale optredens,
storytellers, en een overheerlijke BBQ gemaakt
door onze community. We willen met oude, huidige
én toekomstige community leden de unieke
verbindingen vieren die in De Voorkamer zijn
ontstaan. Door ons onder te dompelen in nieuwe
geuren, kleuren, geluiden en persoonlijke verhalen,
zullen we ons samen voorstellen hoe een stad
zonder muren zou kunnen voelen.

Maandag 8 augustus en dinsdag 9 augustus:
Dagje strand en zee / A day at the beach
We gaan een dag naar Scheveningen! Naar het
strand en de zee. Voor iedereen.
We are going to Scheveningen for a day! To the
beach and the sea. For everyone.
Tijd: 10.00 – 18.00 uur
Aanmelden: Welkom in Utrecht Info@
welkominutrecht.nu

Saturday 6th of August will be a day full of
parties, from the first Migrantours and Arabic
coffee ceremonies to dance workshops, musical
performances, storytellers, and a delicious BBQ
made by our community. We want to celebrate
with past, present, and future community members
the unique connections that have been created
in De Voorkamer. By immersing ourselves in new
smells, colors, sounds, and personal stories we will
imagine what a city without walls might feel like.
Tijd: 16.00 - 01.00 uur
Locatie: Nijverheidskade 15, 3534 AZ, Utrecht
Informatie: De Voorkamer

Dinsdag 9 augustus: Lunch in de tuin / Lunch
at the garden
We lunchen samen in de Tuin. Je kunt rondkijken,
vragen stellen en mee komen doen in de tuin.
We have lunch together in the Garden. You can
look around, ask questions and participate later in
the garden.

Maandag 8 augustus, dinsdag 9 augustus,
woensdag 10 augustus en donderdag
11 augustus: Vakantie Atelier / Holiday
Workshop
Wat zou jij willen maken? In het vakantie
kinderatelier krijg je geen opdrachten maar kun je
maken wat je zelf hebt bedacht.
What would you like to make? In the holiday
children’s atelier you don’t get any assignments
but you can make what you have in mind.
Voor wie: 4 tot 14 jaar
Tijd: 9.00 – 13.30 uur / 13.30 – 18.00 uur
Locatie: Het Wilde Westen, Cereolfabriek,
Everard Meijsterlaan 1B
Informatie en aanmelden: App of bel Yink
06 40756550 of mail info@hetwildewesten.nl

Tijd: 12.00 – 15.00 uur
Locatie: Kanaalweg 172A
Aanmelden: Common Ground Two, app of bel
Renée Menger: 06 34362506
Donderdag 11 augustus: Kanovaren met de
Rabobank / Canoeing with Rabobank
Leuk! Kanovaren door de prachtige grachten van
Utrecht! Met medewerkers van de Rabobank. De
dag wordt afgesloten met een rondleiding bij de
bank.
Fun! Canoeing through the beautiful canals of
Utrecht! With Rabobank employees. And you will
get a tour at the bank.
Voor wie: jonge mensen vanaf 16 jaar
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Aanmelden: Welkom in Utrecht Info@
welkominutrecht.nu
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11 t/m 17 augustus
Donderdag 11 augustus, vrijdag 12
augustus en zaterdag 13 augustus:
Kindervakantiefestival
Voor wie: 4 tot 14 jaar
Locatie: Noodopvang Star Lodge Hotel
Aanmelden: planeinstein@vluchtelingenwerk.nl
of bel Conchita: 06-2311 8299

Maandag 15 augustus, dinsdag 16 augustus,
woensdag 17 augustus en donderdag
18 augustus: Vakantie Atelier / Holiday
Workshop
Wat zou jij willen maken? In het vakantie
kinderatelier krijg je geen opdrachten maar kun je
maken wat je zelf hebt bedacht.
What would you like to make? In the holiday
children’s atelier you don’t get any assignments
but you can make what you have in mind.
Voor wie: 4 tot 14 jaar
Tijd: 9.00 – 13.30 uur / 13.30 – 18.00 uur
Locatie: Het Wilde Westen, Cereolfabriek,
Everard Meijsterlaan 1B
Informatie en aanmelden: App of bel Yink
06 40756550 of mail info@hetwildewesten.nl

Vrijdag 12 augustus: Voorstelling Gniffels en
glunder/ Performance Gniffels and glunder
Een geweldige voorstelling van The Flying Seagulls
bij AZC Joseph Hayndlaan.

Maandag 15 augustus: MindFit met Miriam
Check je kennis/informatie over je welzijn door
met onze MindFit trainer te praten en samen
oefeningen te doen.

A great performance of The Flying Seagulls at AZC
Joseph Hayndlaan.

Check your knowledge/information about your
well-being by talking to our MindFit trainer and
doing exercises together.

Voor wie: Kinderen
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Aanmelden: niet nodig

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Plan Einstein zolder
Aanmelden: App of bel Hanneke 06-51035316
Woensdag 17 augustus: Beklimmen van de
Domtoren / Climbing the Dom Tower
We gaan de Domtoren beklimmen. De Domtoren
is het symbool van Utrecht. De toren is 112 meter
hoog en gebouwd in de 14e eeuw. Vanaf de top
van de Dom heb je een mooi uitzicht op de stad.
We klimmen er via 465 traptreden op.

Zaterdag 13 augustus: Dagje strand en zee /
A day at the beach
We gaan een dag naar Scheveningen! Naar het
strand en de zee. Voor iedereen.
We are going to Scheveningen for a day! To the
beach and the sea. For everyone.
Tijd: 10.00 – 18.00 uur
Aanmelden: Welkom in Utrecht Info@
welkominutrecht.nu

We are going to climb the Dom Tower. The Dom
Tower is the symbol of Utrecht. The tower is 112
meters high and built in the 14th century. From
the top of the Dom you have a beautiful view of
the city. We climb it via 465 steps.
Voor wie: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar
Tijd: Vertrek vanaf Plan Einstein om 15.00 uur
We fietsen samen naar het Domplein. De
rondleiding is van 16.00 u tot 17.00 uur
Aanmelden: planeinstein@vluchtelingenwerk.nl
of bel Conchita: 06-2311 8299
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18 t/m 20 augustus
Donderdag 18 augustus: Creatieve workshop
voor kinderen / Creative workshop for
children
Tentoonstellen doe je zo! - Iets moois maken met het
Centraal Museum. Met knippen, plakken en meer.
This is how you exhibit! - Make something beautiful
with the Centraal Museum. With cutting, pasting
and more.
Voor wie: Kinderen van 8-12 jaar
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Locatie: Zolder Plan Einstein
Aanmelden: Welkom in Utrecht - Info@
welkominutrecht.nu
Donderdag 18 augustus: Bedrijven Inspiratie
Tour / Company Inspiration Tour
Wil je een indruk krijgen van verschillende
interessante Utrechtse bedrijven? Zien wat
ze doen en horen hoe ze hun bedrijf hebben
opgezet? Ga dan met ons mee op deze fietstocht
waar we verschillende sociale bedrijven en
sociaal ondernemers ontmoeten die werkzaam
zijn in de maakindustrie en in verschillende
krapteberoepen. Lunch tijdens deze tour wordt
verzorgd! Het is nodig om eigen vervoer (een fiets)
te regelen voor deelname aan deze tour.
Do you want to get an impression of different
interesting Utrecht based companies? See what
they do and how they set up their business? Then
join us on this bicycle tour where we will meet
several social companies and social entrepreneurs
that work in the manufacturing industry and
shortage occupations. Lunch during this tour will
be provided! You will need to arrange your own
bicycle as we will visit the places by bike.
Start/Verzamellocatie: 11:00 @ AZC, Joseph
Haydnlaan (voor het restaurant)
Tijd: 11.00 - 17.30 uur
Benodigdheden: Eigen fiets! Please bear in mind
that you need a bicycle in order to participate!
Aanmelden: Meld je aan bij Miriam of Esther
door een e-mail met je naam en telefoonnummer
te sturen naar: miriam@socialimpactfactory.com
/ esther@devoorkamer.org

Donderdag 18 augustus: Naar het Voedselbos
/ To the Food Forest
Op de fiets gaan we naar het voedselbos. Hier
groeien allemaal kruiden, vruchten en planten.
Deze plek is in Utrecht en we gaan hier doorheen
lopen. Misschien kunnen we van elkaar leren. Er
is een lunch en dan fietsen we weer terug. 30
minuten fietsen.
We cycle to the food forest. All kinds of herbs,
fruits and plants grow here. This place is in
Utrecht and we are going to walk through it.
Maybe we can learn from each other. There is
lunch and then we cycle back. 30 minutes cycling.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: 13.00 uur verzamelen AZC Joseph
Haydnlaan receptie, ongeveer 17.00 uur terug
Benodigdheden: Eigen fiets! Please bear
in mind that you need a bicycle in order to
participate!
Informatie: Welkom in Utrecht - Info@
welkominutrecht.nu

Zaterdag 20 augustus (en zaterdag 27
augustus): Lino Workshop
Samen bespreken we een thema (wordt nog
bekend gemaakt) en maken daar voorstellingen
van die we met de Lino-techniek gaan uitsnijden
en afdrukken!
Together we will discuss a theme (to be
announced) and make representations of it which
we will carve and print using the lino printing
technique!
Tijd: 12.00 - 14.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531
HM Utrecht
Aanmelden: Mail naar Esther@devoorkamer.
org met jouw naam en telefoonnummer
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