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 NAALD & DRAAD  
Jongens en meiden aan de slag met naald en 
draad! Leer werken met een echte naaima-
chine. Maak bijvoorbeeld je eigen tas, etui, rok 
of knuffel.

 NATUUR AVONTUUR
Ga op avontuur in de tuin van je eigen school! 
Tijdens de tuinlessen gaan we zaaien, insecten 
zoeken, oogsten, iets lekkers maken van onze 
eigen groenten en dat natuurlijk opeten! De 
kinderen zetten samen hun eigen moestuin op, 
waarin wordt gezaaid, planten worden verzorgd 
en wordt geoogst. Daarnaast gaan we op on-
derzoek uit. We kijken naar insecten in de tuin, 
vogels, eetbare bloemen en kruiden.

 ONTDEK EN DOE
Bij deze nieuwe reeks van Ontdek en Doe maak 
je kennis met diverse technieken die overal om 
je heen zijn en dagelijks worden toegepast. Je 
gaat een zelfrijdende auto maken met een bal-
lon en een mini katapult die echt werkt. Ook 
leer je spannende goocheltrucs met magneten. 
Doe mee en ontdek! 

 FREERUNNING
Bij deze vette freerunactiviteit overwin je zo 
creatief mogelijk alle obstakels die je onder-
weg tegenkomt!

INLINESKATEN
Vind je het leuk om te skaten, maar wil je graag 
een betere balans of veiliger kunnen remmen? 
Meld je dan snel aan voor deze snelle urban 
sport!

 KICKBOKSEN/ZELFVERDEDIGING
Aan de hand van kickboksoefeningen, stoei-
vormen en rollenspellen wordt er gewerkt aan 
sociale vaardigheden, weerbaarheid en het her-
kennen en aangeven van grenzen. Dit alles di-
rect bij de vereniging!

 MEIDENVOETBAL
Meidenvoetbal is cool! Leer nu kennismaken 
met meidenvoetbal, een van de snelst groei-
ende sporten van Nederland.

 TURNEN
Turnen is een populaire sport. Je wordt er lenig 
en sterk van. Je leert springen op een trampo-
line, oefent  je evenwicht op de evenwichts-
balk en leert de radslag op de mat. Ook maak 
je kennis met de tumblingbaan. Iedereen kan 
meedoen op zijn of haar eigen niveau!

 NATUUR AVONTUUR   
Ga op avontuur in de tuin van je eigen school! 
Tijdens de tuinlessen gaan we zaaien, insecten 
zoeken, oogsten, iets lekkers maken van onze 
eigen groenten en dat natuurlijk opeten! De 
kinderen zetten samen hun eigen moestuin op, 
waarin wordt gezaaid, planten worden verzorgd 
en wordt geoogst. Daarnaast gaan we op on-
derzoek uit. We kijken naar insecten in de tuin, 
vogels, eetbare bloemen en kruiden.

 KLEUTERSPORT GYM/ATLETIEK
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun je 
niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij kleuter-
sport staat plezier in bewegen voorop, ieder op 
zijn of haar eigen tempo en niveau. Met aan-
dacht voor een brede motorische ontwikkeling 
met atletiek en gym als basis.  
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maandag dinsdag

maandag waar hoe laat wanneer het kost
 NAALD & DRAAD groep 5-6-7-8  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.15 10 keer  14 SEP - 23 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 NAALD & DRAAD groep 5-6-7-8  DE RIVIEREN  15.15 - 16.15 10 keer  14 SEP - 23 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 NATUUR AVONTUUR groep 3-4-5-6  DE RIVIEREN  15.00 - 16.15 10 keer  14 SEP - 23 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 ONTDEK EN DOE groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.30 10 keer  14 SEP - 23 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 FREERUNNING groep 6-7-8  KINDCENTRUM CATHARINA  15.15 - 16.15 8 keer  28 SEP - 23 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 INLINESKATEN groep 5-6-7-8  THE SURVIVORS  15.30 - 16.30 4 keer  14 SEP - 5 OKT  € 8 | Stadspas € 4

 KICKBOKSEN/ZELFVERDEDIGING groep 3-4-5  SPORTHAL DE PIJP  16.00 - 17.00 5 keer  28 SEP - 2 NOV  € 10 | Stadspas € 5

 MEIDENVOETBAL groep 6-7-8  SPORTHAL DE PIJP  15.30 - 16.30 10 keer  28 SEP - 7 DEC  € 20 | Stadspas € 10

 TURNEN groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.15 10 keer  21 SEPT - 30 NOV  € 20 | Stadspas € 10

dinsdag waar hoe laat wanneer het kost
 NATUUR AVONTUUR groep 3-4-5-6  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.45 10 keer  15 SEP - 24 NOV  € 20 | Stadspas € 10  

 KLEUTERSPORT GYM/ATLETIEK groep 1-2  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.00 10 keer  29 SEP - 8 DEC  € 20 | Stadspas € 10

De Rivierenbuurt & Buitenveldert

NATUUR AVONTUUR
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 SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB   
Bij de Smaaksoldaatjes Kookclub ga je met eer-
lijke en gezonde producten aan de slag! Als een 
echte minichef leer je onder begeleiding van de 
chef gezonde gerechten uit verschillende keu-
kens koken. Je leert bijvoorbeeld sushi, pizza 
en pasta maken en je krijgt de gerechtjes en 
recepten mee naar huis om daar lekker op te 
eten. Pakjes en zakjes komen er bij de Smaak-
soldaatjes niet aan te pas. 

 DE MAAKWERKPLAATS
Houd je van techniek? Dan is de Maakwerkplaats 
iets voor jou. Tijdens de lessen komt er van al-
les aan bod: energie, elektriciteit, aandrijving 
en luchtdruk. Ook leer je met gereedschap om-
gaan. We maken een flipperkast, een draaitol 
en nog veel meer. Je werkstukken mag je mee 
naar huis nemen.

 DIT BEN IK!  
In deze creatieve cursus gaat het over jou! Zelf-
portretten schilderen, met foto’s en printjes 
van je gezicht aan het werk, recycleportretten 
knutselen van gekke materialen, jezelf levens-
groot tekenen, selfies maken, kleien en nog veel 
meer. Geef je op en aan het eind van de cursus 
kun je zeggen: “Hoi, dit ben IK!”

 STRIPTEKENEN  
Suske en Wiske, Lucky Luke, Superman, Guust 
Flater en Donald Duck. Allemaal stripfiguren 
die coole avonturen beleven. Laat nu ook jouw 
eigen verhaal tot leven komen. In 10 lessen 
leer je van alles over de wereld van de strip. Je 
gaat dialoog tekenen, karakters ontwikkelen, 
karaktertekeningen maken en leert over ver-
schillende striptekenstijlen. Wie speelt straks 
de hoofdrol in jouw stripverhaal?

 WIJ ZIJN EEN LAB!  
Deze activiteit is voor echte speurneuzen en uit-
vinders in de dop! In 10 lessen ga je aan de slag 
met verschillende materialen. Ontdek de geest 
in de fles, breng een vulkaan tot uitbarsting en 
experimenteer door verschillende proefjes uit 
te proberen. Als een echte alchemist maak je 
zelf shampoo, tandpasta, superslime en nog 
veel meer. Succes verzekerd!

 MAGICFLOW YOGA   
Yoga alleen iets voor je moeder of je oma? Nee 
hoor, yoga is voor iedereen! Het geeft je rust en 
ontspanning, maar ook kracht en energie. Door 
de yogahoudingen ontdek je wat je allemaal 
met je lichaam kunt. Iedere les is er een ander 
thema, bijvoorbeeld sterrenbeelden, edelste-
nen, zelfvertrouwen of de oceaan. Kom je ook 
Magicflowen?

 GO ELEKTRO
Zit jij ook vol energie? Heb je zin om te ex-
perimenteren met batterijen, lampjes, ledjes, 
motortjes en te onderzoeken hoe elektriciteit 
werkt? Ontdek zelf hoe een stroomkring werkt, 
maak een zenuwslopend Dokter Bibberspel en 
ontwerp je eigen borstelrobotje. Of wat dacht je 
van een mooie stroomkringring met ledjes? Je 
krijgt antwoord op alle vragen over elektriciteit.

 DE BOERDERIJCLUB
Altijd al meer willen weten over dieren en de 
natuur? Geef je dan op voor een heel bijzondere 
club: de Boerderijclub in het Amstelpark! Tij-
dens de lessen leer je de dieren van de boerderij 
kennen en ze verzorgen. Verder leer je veel over 
de natuur in het Amstelpark en gaan we in het 
park heerlijke kruiden voor de dieren zoeken. 
Daarnaast doen we ook nog allerlei leuke ac-
tiviteiten zoals natuurlijke verf maken met eie-
ren van de kippen en koken op zonne-energie. 
We werken zo veel mogelijk met natuurlijke en 
ambachtelijke materialen. 

 FUNKEY
Ook voor kleuters is hockey ontzettend leuk om 
te leren. Deze vorm van hockey voor kleuters 
noemen wij funkey. Kom kennismaken met fun-
key hockey door een hockeytrainer van AMVJ!

 SCHAKEN
Wil jij ook leren schaken? Kan je het al, maar 
wil je beter worden? Dat kan! Op de Merkel-
bachschool kun je meedoen aan de naschoolse 
activiteit schaken op je eigen niveau! Deze 
activiteit is open voor alle kinderen, dus niet 
exclusief voor de Merkelbachschool.

 VOLTIGE
Ben je gek op pony’s en op gym? Doe dan mee 
met de voltigelessen. Met een groepje kinderen 
leer je allerlei kunsten op de rug van de pony. 
Als het goed gaat, mag je zelfs in draf of even 
in galop! Zo leer je met pony’s omgaan en ver-
beter je jouw motoriek en balans.

 MEIDENVOETBAL
Meidenvoetbal is cool! Leer nu kennismaken 
met meidenvoetbal direct bij de vereniging. 
Meidenvoetbal is de grootst groeiende 
sport. De Nederlandse vrouwen zijn 
erg goed! Wil je ook zo goed 
leren voetballen met heel veel 
plezier? Kom dan naar deze 
naschoolse activiteit bij S.V. 
RAP!

woensdag

woensdag waar hoe laat wanneer het kost
 SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB groep 3-4-5-6  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  12.15 - 13.30 10 keer  16 SEP - 25 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB groep 3-4-5-6  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 10 keer  16 SEP - 25 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 MAAKWERKPLAATS groep 4-5-6-7  HKC DE WERELDBOOM  14.00 - 15.15 10 keer  23 SEP - 2 DEC  € 20 | Stadspas € 10

 STRIPTEKENEN groep 5-6-7-8  KINDERCAMPUS ZUIDAS  14.15 - 15.45 10 keer  23 SEP - 2 DEC  € 35 | Stadspas € 10

 DIT BEN IK! groep 3-4-5  KINDERCAMPUS ZUIDAS  14.15 - 15.45 10 keer  16 SEP - 25 NOV  € 35 | Stadspas € 10

 WIJ ZIJN EEN LAB! groep 6-7-8  MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 16.00 10 keer  16 SEP - 25 NOV  € 35 | Stadspas € 10

 MAGICFLOW YOGA groep 3-4-5 MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 15.30 10 keer  16 SEP - 25 NOV  € 30 | Stadspas € 10

 DE BOERDERIJCLUB groep 4-5-6  STADSBOERDERIJ AMSTELPARK  14.45 - 16.15 8 keer  16 SEP - 11 NOV  € 24 | Stadspas € 8

 GO ELEKTRO groep 5-6-7-8  SPEELTUIN GOUDESTEIN  15.00 - 16.30 10 keer  16 SEP - 25 NOV  € 30 | Stadspas € 10

 FUNKEY groep 1-2  BASISSCHOOL DE ARK  12.20 - 13.20 10 keer  23 SEPT - 9 DEC  € 20 | Stadspas € 10

 SCHAKEN groep 4-5-6-7-8  MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 15.30 6 keer  23 SEPT - 4 NOV  € 12 | Stadspas € 6

 VOLTIGE groep 4-5-6-7-8  PONYMANEGE EQUITO  13.45 - 14.45 5 keer  9 SEPT - 7 OKT  € 10 | Stadspas € 5

 VOLTIGE groep 4-5-6-7-8  PONYMANEGE EQUITO  15.00 - 16.00 5 keer  9 SEPT - 7 OKT  € 10 | Stadspas € 5

 MEIDENVOETBAL groep 3-4-5  S.V. RAP  17.00 - 18.00 5 keer  23 SEPT - 28 OKT  € 10 | Stadspas € 5

 MEIDENVOETBAL groep 6-7-8  S.V. RAP  17.00 - 18.00 5 keer  23 SEPT - 28 OKT  € 10 | Stadspas € 5

VOLTIGE



donderdag vrijdag 
 THEATERDANS VOOR KLEUTERS   
Lekker vrij bewegen en je fantasie gebruiken 
in het speellokaal; we verzinnen samen een 
simpel verhaal en maken daar een mini-voor-
stelling van!

 DIT BEN IK!
In deze creatieve cursus gaat het over jou! 
Zelfportretten schilderen, met foto’s en printjes 
van je gezicht aan het werk, recycleportretten 
knutselen van gekke materialen, jezelf levens-
groot tekenen, selfies maken, kleien en nog veel 
meer. Geef je op en aan het eind van de cursus 
kun je zeggen: ‘Hoi, dit ben IK!’

 ROBO DESIGN ONDERNEMEN
Bij Robo Design Ondernemen ga je de uitdaging 
aan om je eigen interactieve lamp te ontwikke-
len en het meest succesvolle bedrijf te worden. 
Je gaat zelf programmeren, onderzoekt waar 
materialen in elektronische producten vandaan 
komen en je ontwerpt samen met een product 
vormgever je eigen duurzame slimme lamp. Tij-
dens de Toffe Peertjes Product Lancering laat 
je je zelfontwikkelde designproduct zien  aan 
de buitenwereld.

 TURNEN
Wist je dat Epke Zonderland ook ooit spelender-
wijs kennis heeft gemaakt met turnen? Onder 
begeleiding van een ervaren turndocent van 
Vaardig en Vlug maak je kennis met de basis 
van turnen.

 KICKBOKSEN/ZELFVERDEDIGING
Aan de hand van kickboksoefeningen, stoei-
vormen en rollenspellen wordt er gewerkt aan 
sociale vaardigheden, weerbaarheid en het her-
kennen en aangeven van grenzen. Dit alles di-
rect bij de vereniging!

 SPORT & SPEL
Tijdens deze naschoolse activiteit leren de kin-
deren kennismaken met verschillende sporten. 
Plezier staat voorop!

 URBAN STREETDANCE
Houd je van dansen? Een vakdocent van dans-
school Dans dansen leert je de leukste, coolste 
moves die er zijn!

 ATLETIEK
Wil je net zo snel worden als Dafne Schippers? 
Of wil je een van de andere onderdelen van de 
atletieksport een keer uitproberen in het Olym-
pisch Stadion? Schijf je dan snel in!

 URBAN HIPHOP
Urban hiphop is een les voor jongens en mei-
den die van vette moves houden en op de al-
lernieuwste muziek willen dansen! Iedereen 
kan meedoen. Deze les is geschikt voor alle 
niveaus. Hiphop is fun en laat je heerlijk dansen!

 KICKBOKSEN
Aan de hand van kickboksoefeningen, stoei-
vormen en rollenspellen wordt er gewerkt aan 
sociale vaardigheden, weerbaarheid en het her-
kennen en aangeven van grenzen. Dit alles di-
rect bij de vereniging!

donderdag waar hoe laat wanneer het kost
 THEATERDANS VOOR KLEUTERS groep 1-2-3  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.15 10 keer  17 SEP - 26 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 DIT BEN IK! groep 5-6-7-8  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  15.00 - 16.30 10 keer  17 SEP - 26 NOV  € 20 | Stadspas € 10

 ROBO DESIGN ONDERNEMEN groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.45 8 keer  17 SEP - 12 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 TURNEN groep 1-2  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  15.45 - 16.45 8 keer  1 OKT - 26 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 TURNEN groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  16.45 - 17.45 8 keer  1 OKT - 26 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 TURNEN groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  17.45 - 18.45 8 keer  1 OKT - 26 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 KICKBOKSEN/ZELFVERDEDIGING groep 6-7-8  SPORTHAL DE PIJP  16.00 - 17.00 5 keer  1 OKT - 5 NOV  € 10 | Stadspas € 5

 SPORT & SPEL groep 3-4-5  GYMZAAL HUIS VAN DE WIJK

 BUITENVELDERT

 14.30 - 15.30 6 keer  5 NOV - 10 DEC  € 12 | Stadspas € 6

vrijdag waar hoe laat wanneer het kost
 URBAN STREETDANCE groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  15.15 - 16.15 8 keer  2 OKT - 27 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 URBAN STREETDANCE groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE RIVIEREN  16.15 - 17.15 8 keer  2 OKT - 27 NOV  € 16 | Stadspas € 8

 ATLETIEK groep 3-4-5  OLYMPISCH STADION  16.00 - 17.00 5 keer  2 OKT - 6 NOV  € 10 | Stadspas € 5

 ATLETIEK groep 6-7-8  OLYMPISCH STADION  17.00 - 18.00 5 keer  2 OKT - 6 NOV  € 10 | Stadspas € 5

 URBAN HIPHOP groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.15 10 keer  25 SEPT - 11 DEC  € 20 | Stadspas € 10

 KICKBOKSEN groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE ARK  16.30 - 17.30 7 keer  25 SEPT - 20 NOV  € 14 | Stadspas € 7

 KICKBOKSEN groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE ARK  17.30 - 18.30 7 keer  25 SEPT - 20 NOV  € 14 | Stadspas € 7
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DIT BEN IK!



ander aanbod

De Rivierenbuurt & Buitenveldert

 SPORTEN MET SPORT VERGOEDING JEUGD

Heb je je sport gevonden en wil je verder sporten bij 
een vereniging of club? Heb je een Stadspas of is er 
thuis niet zoveel geld om sporten te betalen? Lees 
hieronder hoe het werkt.
Via de Stadspas van de gemeente Amsterdam of het 
Jeugdfonds Sport kun je een vergoeding aanvragen als 
je lid wordt van een sportvereniging of -club.
Het Jeugdfonds Sport is er ook voor zzp'ers met on-
voldoende opdrachten of met geldzorgen vanwege 
de coronacrisis. Indien er een goede motivatie wordt 
toegevoegd, kunnen ook deze ouders hun kinderen 
via een intermediair bij JFS aanmelden.

Stadspas
Bij ongeveer 70 Amsterdamse sportaanbieders kun je 
direct de Stadspas gebruiken voor een vergoeding. Ze 
zijn aangesloten op het PASS-systeem. Een overzicht van 
deze aanbieders vindt je op: https://www.amsterdam.
nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/stadspas-sportwijzer 

Sport Vergoeding Jeugd:
De gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport betalen in sommige 
gevallen een gedeelte van je contributie.

Moeite met invullen?
Een medewerker van het Jeugdfonds Sport helpt je graag, ook als je 
geen Stadspas hebt of als je lid wilt worden van een sportaanbieder die 
niet aangesloten is op het Pass-systeem. 
Voorwaarde: het besteedbaar inkomen van je ouders en/of verzorgers 
mag niet hoger dan 120% van het minimum inkomen zijn. Neem con-
tact op met Jeugdfonds Sport als je hulp nodig hebt: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl

 POP AMSTERDAM BANDLES
 OF INSTRUMENTALE LES 

Elke week samen met andere kinderen een uur les 
in een echte popband? Of liever met z’n tweeën een 
half uur alleen instrumentale les? Dan is dit je kans! De 
muziekschool biedt nu tegen een aantrekkelijk tarief 
naschoolse muzieklessen in een band of in een duo. 
Je kunt kiezen uit: drums, elektrische gitaar, zingen, 
of piano (keyboard). Eerst proberen? De eerste les is 
een gratis proefles. Je bepaalt daarna zelf of je door-
gaat. Deze activiteit is niet meer van de Talententent, 
maar wordt direct aangeboden door de Muziekschool 
Amsterdam.

woensdag 
Kindcentrum Catharina
groep 5-6-7-8
10 keer start 23 september
14.15 - 15.15 uur Pop Amsterdam
15.15 - 15.45 uur Instrumentale lessen

Kosten
Pop Amsterdam € 110*
Instrumentale lessen € 137*

* Met een Stadspas is het mogelijk vanuit het Jongerencultuurfonds 
   een vergoeding te krijgen.

Meer informatie:
 joachim.bosboom@muziekschoolamsterdam.nl

 STICHTING PHILOMELA

Met trots biedt Talententent Zuid het volgende 

aan: Voor het project “Jong geleerd” heeft Stich-

ting Philomela (Winnaar Amsterdammer van het 

Jaar) van een aantal fondsen subsidie gekregen, 

waarvan ze 10 concerten mogen organiseren.  

Onder leiding van een docent van Stichting  

Philomela gaan leerlingen van groep 5-6 van KC 

Catharina een klassiek concert instuderen en een 

voorstelling geven voor de bezoekers van Puur 

Zuid.

 YOGA VOOR KLEUTERS  

Juf Marloes Gies komt 2 uur per week yoga geven aan de kleuterklassen 

op basisschool de Rivieren. Dit doet ze aan de hand van ‘Boek in bewe-

ging‘: een speels en spannend programma waarin er interactief een boek 

voorgelezen wordt. De klas gaat het boek naspelen met oefeningen,  

gebaseerd op yoga, meditatie en mindfulness. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van geluiden, muziek en natuurlijk het eigen lichaam.

https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/stadspas-sportwijzer
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/stadspas-sportwijzer
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl
mailto:joachim.bosboom@muziekschoolamsterdam.nl


 
contact
 TALENTMAKELAARSS

Brenda Peters (Buitenveldert)
bpeters@dynamo-amsterdam.nl
06 26 63 35 49

Monique Hoogland (Rivierenbuurt)
mhoogland@dynamo-amsterdam.nl
06 40 22 48 76

 SPORTMAKELAARSS

Anouk Griffioen (Buitenveldert)
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl
06 49 35 63 38

Eric Kruijswijk (Rivierenbuurt)
ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl
06 26 63 52 98

 

locaties & adressen
Basisschool de Ark
Zuid Hollandstraat 7
1082 EK Amsterdam

Basisschool de Rivieren 
Lekstraat 35-37 
1079 EM Amsterdam

Gymzaal Huis van de Wijk Buitenveldert
AJ  Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

HC AMVJ
Sportpark ’t Loopveld
Aanloop 2
1183 SZ  Amstelveen

Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom  
(tegenover De Mirandabad) 
Peelstraat 171 
1079 RN Amsterdam 

Kindcentrum Catharina 
Vechtstraat 88 
1079 JN Amsterdam

Kindercampus Zuidas
Anthonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

Merkelbachschool
A.J. Ernststraat 128
1082 LP Amsterdam

Olympisch Stadion
Olympisch Stadion 2
1076 DE Amsterdam 

Ponymanege Equito 
Kalfjeslaan 49 A
1183 TA Amstelveen

Speeltuin Goudestein 
Landskroon 90 
1081 CD Amsterdam

Sporthal de Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88
1072 RD Amsterdam

Stadsboerderij Amstelpark 
Amstelpark 18 
1083 HZ Amsterdam 

S.V. RAP
Sportpark ’t Loopveld
Aanloop 4
1183 SZ Amstelveen

The Survivors 
Kinderdijkstraat 29
1079 GB Amsterdam

De Rivierenbuurt & Buitenveldert



De Talententent biedt basisschoolkinderen in 

Amsterdam Zuid (Buitenveldert en Rivierenbuurt) 

kunstzinnige en sportieve activiteiten om zo hun 

eigen talenten te ontdekken. 

Iedereen kan meedoen! 

Wil je meer informatie of wil je je direct 

inschrijven? Ga dan naar onze website 

www.talententent.nl
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Dansschool Dans Dansen, www.dans-dansen.nl 

Team Sportservice Amsterdam 
www.jouw.teamsportservice.nl/amsterdam

Xplore freerunning www.xplorefreerunning.nl

HC AMVJ, www.hcamvj.nl 

Stichting Philomela, www.philomela.nl

Phanos, www.phanos.amsterdam

Ponymanege Equito 
www.equito.nl 

,DBJ Sport, www.dbjcoaching.nl 

S.V. RAP, www.svrap.nl 

BSO Tante Cato, www.bsotantecato.nl 

Thisissoul, www.thisissoul.nl 

Vaardig en Vlug, www.vaardigenvlugzuid.nl

https://jouw.teamsportservice.nl/amsterdam/
http://www.xplorefreerunning.nl
http://www.hcamvj.nl
http://www.philomela.nl
http://www.phanos.nl
http://www.equito.nl
http://www.dbjcoaching.nl
http://www.svrap.nl
http://www.bsotantecato.nl
http://www.thisissoul.nl
http://www.vaardigenvlugzuid.nl

