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DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

woodwork 2.0

MAANDAG
WOODWORK 2.0
Een reeks van nieuwe lessen over hout en 
houtbewerkingstechnieken. Je gaat zelfstandig aan de slag 
met het vormgeven van je eigen projecten. Het maakt dus 
niet uit of je voor het eerst meedoet of al een gevorderde 
houtbewerker bent. Juf Lieselot biedt iedereen individuele 
ondersteuning.

ZELFVERDEDIGING/KICKBOKSEN
Onder begeleiding van professionele trainers van DBJ 
Sports ga je aan de slag met sociale vaardigheden, 
weerbaarheid en het herkennen en aangeven van grenzen. 
Door middel van kickboksoefeningen, stoeivormen en 
rollenspellen. 

SCHERMEN
Altijd al een keer Zorro willen zijn, of wil je schermen 
gewoon een keer uitproberen? Doe dan mee aan een korte 
kennismaking bij Schermvereniging Zaal Amsterdam Zuid 
in Sporthallen Zuid! 

BRICKS CHALLENGE
Doe mee met de Bricks Challenge en leer door middel van 
technisch LEGO® van alles over wetenschap en techniek. 
Iedere week bouw je een nieuw model met de materialen 
uit de bouwdoos. 

JUDO
Judo is een sport voor jongens en meiden. Onder 
begeleiding van een professionele trainer van Team 
Sportservice Amsterdam ga je aan de slag met de basis van 
judo. De kinderen komen zelf naar de gymzaal.

SCHERMEN
Houd je van een beetje actie? Dan is schermen echt iets 
voor jou! In samenwerking met schermcentrum SCA maak 
je kennis met de basis van schermen. Heb je vervolgens 
de smaak te pakken, dan kunnen wij je helpen met een 
vervolgaanbod.

De Talententent biedt 

basisschoolkinderen in Amsterdam 

Zuid (Rivierenbuurt & Buitenveldert)

kunstzinnige en sportieve activiteiten 

om zo hun eigen talenten te 

ontdekken. Iedereen kan meedoen! 

Meer informatie of inschrijven? 

Ga naar www.talententent.nl

judozelfverdediging/
kickboksen

schermen

MAANDAG waar hoe laat wanneer het kost
ZELFVERDEDIGING/KICKBOKSEN groep 3-4-5 SPORTHAL DE PIJP (DE PIJP) 16.00 - 17.00 5 keer 3 OKT - 7 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

SCHERMEN groep 5-6 SPORTHALLEN ZUID (OUD ZUID) 16.00 - 17.00 6 keer 3 OKT - 14 NOV € 12 | Stadspas € 3

WOODWORK 2.0 groep 5-6-7-8 SPEELTUIN GOUDESTEIN 16.00 - 17.15  10 keer 19 SEP - 28 NOV € 25 | Stadspas € 5       

BRICKS CHALLENGE groep 3-4-5 ZUID-HOLLANDSTRAAT 7 15.15 - 16.15 10 keer 19 SEP - 28 NOV € 25 | Stadspas € 5

JUDO groep 3-4-5 KINDERCAMPUS ZUIDAS 14.30 - 15.30 9 keer 19 SEP - 28 NOV € 18 | Stadspas € 4,50

SCHERMEN groep 5-6-7-8 ZUID-HOLLANDSTRAAT 7 15.30 - 16.30 4 keer 19 SEP - 10 OKT € 8 | Stadspas € 2
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mode maken racketmix freerunning streetdance /
hiphop

kleutersport
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DINSDAG
MODE MAKEN | RIVIEREN | KCC 
Vond je Naald & Draad leuk? Dan is dit helemaal iets voor 
jou! Nu gaan we serieus bezig met kleding maken: je maakt 
je eigen broek, rok of T-shirt. Je werkt op de naaimachine, 
maar je kunt ook andere technieken gebruiken. Ook voor 
jongens is dit een heel leerzame activiteit.

RACKETMIX
Wil je een keer verschillende racketsporten uitproberen, 
zoals badminton, tafeltennis en tennis? Meld je dan aan 
voor racketmix!

KLEUTERSPORT ATLETIEK/GYM
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Bij kleutersport atletiek/gym staat 
plezier in bewegen op je eigen tempo en niveau voorop. 
Met aandacht voor een brede motorische ontwikkeling met 
atletiek en gym als basis.

FREERUNNING KC CATHARINA
Houd je van klimmen, klauteren en springen? Schrijf je dan 
snel in voor deze vette freerunning activiteit die begeleid 
wordt door een instructeur van Vrog!

MULTISPORT
Weet je nog niet zo goed welke sport het best bij je past? 
Of wil je het liefst zo veel mogelijk verschillende sporten 
uitproberen? Bij de multisport activiteit op het President 
Kennedyplantsoen maak je kennis met basketbal, hockey 
en nog veel meer!

FREERUNNING MERKELBACH
Bij deze vette freerun activiteit 
overwin je zo creatief mogelijk 
alle obstakels die je onderweg 
tegenkomt!

DANSORIËNTATIE
Met leuke liedjes, danspasjes en 
een enthousiaste dansdocente 
dansen de kleuters met veel 
plezier!

STREETDANCE/HIPHOP
Streetdance/hiphop is een les voor jongens en meiden die 
van vette moves houden en op de allernieuwste muziek 
willen dansen. Deze les is geschikt voor alle niveaus en is 
onder begeleiding van een dansdocent van dansschool 
dans dansen.

DINSDAG waar hoe laat wanneer het kost
MODE MAKEN groep 5-6-7-8 KC CATHARINA 14.15 - 15.15 10 keer 20 SEP - 6 DEC € 20 | Stadspas € 5

MODE MAKEN groep 5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.30 - 16.30 10 keer 20 SEP - 6 DEC € 20 | Stadspas € 5 

RACKETMIX groep 3-4-5 SPORTHAL DE PIJP (DE PIJP) 16.00 - 17.00 10 keer 4 OKT - 13 DEC € 20 | Stadspas € 5 

KLEUTERSPORT ATLETIEK/GYM groep 1-2 IBS ELIF 15.15 - 16.15 8 keer 4 OKT - 29 NOV € 16 | Stadspas € 4

FREERUNNING groep 5-6 KC CATHARINA 14.15 - 15.15 5 keer 27 SEP - 8 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

FREERUNNING  groep 7-8 KC CATHARINA 15.15 - 16.15 5 keer 27 SEP - 8 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

MULTISPORT groep 4-5-6-7-8 PRESIDENT KENNEDYPLANTSOEN 15.30 - 16.45 6 keer 20 SEP - 1 NOV € 12 | Stadspas € 3

FREERUNNING groep 5-6-7-8 GYMZAAL MERKELBACHSCHOOL & AICS 15.30 - 16.30 10 keer 20 SEP - 29 NOV € 20 | Stadspas € 5

DANSORIËNTATIE  groep 1-2 ZUID-HOLLANDSTRAAT 7 15.30 - 16.15 10 keer 20 SEP - 29 NOV € 20 | Stadspas € 5

STREETDANCE/HIPHOP groep 3-4-5 ZUID-HOLLANDSTRAAT 7 16.15 - 17.15 10 keer 20 SEP - 29 NOV € 20 | Stadspas € 5

STREETDANCE/HIPHOP groep 6-7-8 ZUID-HOLLANDSTRAAT 7 17.15 - 18.15 10 keer 20 SEP - 29 NOV € 20 | Stadspas € 5



DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

techniek voor 
kleuters

TECHNIEK VOOR KLEUTERS |  
RIVIEREN | KCC | TIENRITTEN
Met techniek kun je niet vroeg genoeg beginnen: 
al spelend ga je met magneetjes onderzoeken 
welke voorwerpen blijven hangen aan je hengeltje. Je 
ontdekt wat je met ballonnen kunt doen en je leert ook 
netjes knippen. We maken een flapperende vlinder en een 
klapperkrokodil.

EET JE FIT! | RIVIEREN | 
KCC | TIENRITTEN
Gezond eten en fit zijn hebben veel met elkaar 
te maken. Leer hoe je gezonde en lekkere 
gerechten maakt en doe elke week ook een workout.  
Je krijgt het recept en het gerecht mee naar huis.

ZANG EN DANS | RIVIEREN | 
KCC | TIENRITTEN
De ene keer gaan we aan de slag met liedjes van 
artiesten als Shawn Mendes, Bruno Mars en Dua 
Lipa en de andere keer leer je strakke dance  
moves. Ben jij al klaar om te grooven? 

KLEICLUB | KC CATHARINA | 
TIENRITTEN
Klei is een heerlijk materiaal om mee te 
werken; je kunt allerlei vormen boetseren, 
maar ook leren om een kommetje met ringen op 
te bouwen bijvoorbeeld. Je kunt een tijd lang bezig zijn 
met een werkstuk, maar je kunt ook elke week iets nieuws 
maken. 

MINIPROFESSORS | HKC DE WERELDBOOM
Als een echte wetenschapper de wereld ontdekken, dat 
doe je als miniprofessor. Leer over ons zonnestelsel, 
dinosaurussen, chemische reacties en doe spannende 
proefjes!

SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB | ELIF
Bij de Smaaksoldaatjes ga je met eerlijke en gezonde 
producten aan de slag. Als een echte mini chef leer je 
gezonde gerechten uit verschillende keukens koken. 
Je maakt bijvoorbeeld, sushi, pizza en verse pasta en je 
krijgt de gerechtjes mee naar huis om daar gezellig op te 
eten! Pakjes en zakjes komen er bij de Smaaksoldaatjes niet 
aan te pas.

BASKETBAL
Doe mee aan deze korte kennismaking met basketbal op 
het President Kennedyplantsoen! En misschien vind je het 
wel zo leuk dat je deze sport een keer wil uitproberen bij BC 
Apollo.

OP AVONTUUR
Met een gevouwen bootje ga je op avontuur over zeeën en 
oceanen. Op die reis kom je van alles tegen: de mooiste 
vis van de zee, een onderwatermonster, een sterrennacht, 
je schrijft een flessenpostbrief en nog veel meer… Aan 
het einde van de lessenreeks ga je naar huis met een 
zelfgemaakt (prenten)boek. 

PAPIER-MACHÉ
Ben jij niet bang voor vieze vingers? En vind je het 
superleuk om te knutselen? Doe dan mee met Papier-
maché! Met lijm en kranten plakken we heel wat laagjes 
papier op elkaar. En daar gaan wij prachtige kunstwerkjes 
van maken! Denk maar aan dino’s, luchtballonnen, 
armbandjes en nog veel meer…

miniprofessors smaaksoldaatjeskleiclub

WOENSDAG

eet je fit!



papier-machéop avontuur

ATELIER NATUUR
Houd je van de natuur en van creatief bezig zijn? Dan zit je 
goed bij Atelier Natuur! Je gaat namelijk op ontdekkingsreis 
door de spannende wereld van dieren, planten en insecten. 
Je verzamelt allerlei materialen en maakt daarmee hele 
toffe kunstwerken.

HOCKEY
Zin in een sportieve, leuke, gezellige hobby? Maak kennis 
met hockey op Hockeyclub VVV, de leukste club aan de 
Amstel. Kom je stick-en balvaardigheden oefenen, ontdek 
veel toffe trucjes en leer te scoren! Onze trainers staan voor 
jullie klaar. 

hockeybasketbal atelier natuur

WOENSDAG waar hoe laat wanneer het kost
TECHNIEK VOOR KLEUTERS groep 3-4-5 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 12.15 - 13.00 10 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 

Stadspas € 5

EET JE FIT! KOOKLES groep 4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 12.15 - 13.30 10 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

ZANG EN DANS groep 3-4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 12.15 - 13.30 10 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

TECHNIEK VOOR KLEUTERS groep 3-4-5 KC CATHARINA 14.15 - 15.30 9 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

EET JE FIT! KOOKLES groep 4-5-6-7-8 KC CATHARINA 14.15 - 15.30 9 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

ZANG EN DANS groep 3-4-5-6-7-8 KC CATHARINA 14.15 - 15.30 9 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

KLEI CLUB groep 3-4-5-6-7-8 KC CATHARINA 14.15 - 15.30 9 keer 21 SEP - 30 NOV Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

MINIPROFESSORS groep 1-2-3-4 HKC DE WERELDBOOM 14.30 - 15.30 10 keer 21 SEP - 30 NOV € 20 | Stadspas € 5  

SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB groep 4-5-6-7-8 IBS ELIF 15.00 - 16.15 10 keer 21 SEP - 30 NOV € 20 | Stadspas € 5  

BASKETBAL groep 3-4-5 PRESIDENT KENNEDYPLANTSOEN 14.30 - 15.30 6 keer 21 SEPT - 2 NOV € 12 | Stadspas € 3

BASKETBAL groep 6-7-8 PRESIDENT KENNEDYPLANTSOEN 15.30 - 16.30 6 keer 21 SEPT - 2 NOV € 12 | Stadspas € 3

OP AVONTUUR groep 4-5-6 KINDERCAMPUS ZUIDAS 14.15 - 15.30 10 keer  21 SEP - 30 NOV  € 35 | Stadspas € 5

PAPIER-MACHÉ groep 1-2 MERKELBACHSCHOOL 14.15 - 15.15  10 keer 21 SEP - 30 NOV € 30 | Stadspas € 5

ATELIER NATUUR groep 4-5 MERKELBACHSCHOOL 14.15 - 15.45 10 keer 21 SEP - 30 NOV € 35 | Stadspas € 5

HOCKEY groep 1-2-3  HOCKEYCLUB VVV 15.00 - 16.00 4 keer 21 SEP - 12 OKT € 8 | Stadspas € 2

HOCKEY groep 4-5 HOCKEYCLUB VVV 15.00 - 16.00 4 keer 21 SEP - 12 OKT € 8 | Stadspas € 2

HOCKEY groep 6-7-8 HOCKEYCLUB VVV 15.00 - 16.00 4 keer 21 SEP - 12 OKT € 8 | Stadspas € 2

WWW.TALENTENTENT.NLWWW.TALENTENTENT.NL



DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

DONDERDAG 
MEDIAWIJSHEID | KC CATHARINA | 
DE RIVIEREN
Je maakt kennis met allerlei verschillende onderdelen van 
nieuwe media. Zo leer je bijvoorbeeld programmeren, hoe 
je nepnieuws van echt nieuws kunt onderscheiden en ga je 
aan de slag met 3-D pennen of VR-bril.

NATUUR AVONTUUR | DE RIVIEREN| KCC
Ga op avontuur in de tuin van je eigen school! Tijdens de 
tuinlessen gaan we zaaien, planten verzorgen, insecten 
zoeken, oogsten en iets lekkers maken van onze eigen 
groenten. 

YOGA VOOR MEIDEN
Onder begeleiding van ervaren kinderyogadocenten van 
Tula doen de deelnemers bij deze meidensportactiviteit 
fysieke en mentale oefeningen. Om zo hun motoriek, 
lichaamsbewustzijn en souplesse te ontwikkelen. 

ZELFVERDEDIGING/KICKBOKSEN
Onder begeleiding van professionele trainers van DBJ 
Sports ga je aan de slag met sociale vaardigheden, 
weerbaarheid en het herkennen en aangeven van grenzen. 
Door middel van kickboksoefeningen, stoeivormen en 
rollenspellen. 

KLEUTERSPORT ATLETIEK/GYM
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Bij kleutersport atletiek/gym staat 
plezier in bewegen op je eigen tempo en niveau voorop. 
Met aandacht voor een brede motorische ontwikkeling met 
atletiek en gym als basis. 

MEDIAMIX
Je maakt kennis met allerlei verschillende onderdelen van 
nieuwe media. Zo leer je bijvoorbeeld programmeren, hoe 
je nepnieuws van echt nieuws kunt onderscheiden en ga je 
aan de slag met 3-D pennen of VR-bril.

BASKETBAL
Basketbal is een van de populairste balsporten ter wereld. 
3x3 basketbal is enorm in opkomst en wordt veel gespeeld 
op de pleinen! Wil jij deze sport ook een keer uitproberen? 
Onder begeleiding van een professionele basketbaltrainer 
van Team Sportservice Amsterdam maak je kennis met 
deze super toffe sport! Deze activiteit is open voor alle 
kinderen, dus niet exclusief voor de Merkelbachschool.

SCHAKEN
Wil jij ook leren schaken? Kan je het al, maar wil je beter 
worden? Dat kan! Op de Merkelbachschool 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.

mediawijsheid/
mediamix

yoga voor meiden zelfverdediging/
kickboksen

basketbal schaken

DONDERDAG waar hoe laat wanneer het kost
MEDIAWIJSHEID groep 4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.15 - 16.30 10 keer 22 SEP - 24 NOV € 20 | Stadspas € 5          

NATUUR AVONTUUR groep 4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.00 - 16.30 6 keer 8 SEP - 13 OKT € 12 | Stadspas € 3

NATUUR AVONTUUR groep 4-5-6-7-8 KC CATHARINA 14.15 - 15.30 6 keer 8 SEP - 13 OKT € 12 | Stadspas € 3

YOGA VOOR MEIDEN groep 6-7-8 SPORTHAL DE PIJP (DE PIJP) 16.00 - 17.00 10 keer 6 OKT - 15 DEC € 20 | Stadspas € 5          

ZELFVERDEDIGING 
/KICKBOKSEN groep 6-7-8

SPORTHAL DE PIJP (DE PIJP) 17.00 - 18.00 5 keer 6 OKT - 10 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

KLEUTERSPORT ATLETIEK/GYM
groep 1-2

KC CATHARINA 14.15 - 15.15 8 keer 6 OKT - 1 DEC € 16 | Stadspas € 4         

MEDIAMIX groep 6-7-8 ZUID-HOLLANDSTRAAT 7 15.15 - 16.45 10 keer 29 SEP - 8 DEC € 25| Stadspas € 5          

BASKETBAL groep 3-4-5 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.30 10 keer 22 SEP - 1 DEC € 20 | Stadspas € 5

SCHAKEN groep 6-7-8 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.30 10 keer 22 SEP - 1 DEC € 20 | Stadspas € 5



DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

kleutersport bal volleybal freerunning

VRIJDAG waar hoe laat wanneer het kost
MEIDENOPVRIJDAG groep 3-4-5-6-7-8 ATELIER77 14.15 - 15.15  10 keer 23 SEP - 2 DEC € 20 | Stadspas € 5   

MEIDENOPVRIJDAG groep 3-4-5-6-7-8 ATELIER77 15.30 - 16.30 10 keer 23 SEP - 2 DEC € 20 | Stadspas € 5

KLEUTERSPORT BAL groep 1-2 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.15 - 16.15 6 keer 7 OKT - 18 NOV € 12 | Stadspas € 3         

VOLLEYBAL groep 3-4-5 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 16.15 - 17.15 6 keer 7 OKT - 18 NOV € 12 | Stadspas € 3         

FREERUNNING groep 6-7-8 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.30 10 keer 23 SEP - 2 DEC € 20 | Stadspas € 5

VRIJDAG 

MEIDEN OP VRIJDAG
Just for Girls: begin je weekend creatief en kom lekker 
knutselen op de vrijdagmiddag. Maak leuke dingen bij Mei-
den op Vrijdag. We doen steeds wat anders, bijvoorbeeld 
sieraden maken, kleien, schilderen of slime maken. Of wie 
weet wat jullie zelf verzinnen...? Het is in het Atelier77 op de 
Vechtstraat 77a tegenover KC Catharina. 

KLEUTERSPORT BAL
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Bij kleutersport bal staat plezier 
in bewegen op je eigen tempo en niveau voorop. Met 
aandacht voor een brede motorische ontwikkeling met 
balsporten als basis.

VOLLEYBAL
Lijkt het je leuk te leren smashen, stoppen of opzetten van 
de bal bij volleybal? Schrijf je dan snel in voor deze korte 
kennismaking!

FREERUNNING
Bij deze vette freerun activiteit overwin je zo creatief 
mogelijk alle obstakels die je onderweg tegenkomt! 
Deze activiteit is open voor alle kinderen, dus niet exclusief 
voor de Merkelbachschool.

meiden op vrijdag

LOCATIES 
RIVIERENBUURT

Atelier77
Vechtstraat 77A
1079 JA Amsterdam

Basisschool de Rivieren
Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

HKC de Wereldboom
Peelstraat 171
1079 RN Amsterdam

IBS Elif
Winderdijkstraat 10
1079 GT Amsterdam

Kindcentrum Catharina
Vechtstraat 88
1079 RD Amsterdam

President 
Kennedyplantsoen
President Kennedylaan 
1079 SK Amsterdam 

Sporthal de Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88
1072 RD Amsterdam

LOCATIES
BUITENVELDERT
Hockeyclub VVV
Aanloop 7
1183 SZ Amstelveen

Kindercampus Zuidas
Anthonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

Merkelbachschool 
A.J. Ernststraat 128
1082 LP Amsterdam

Speeltuin Goudestein
Landskroon 90
1081 CD Amsterdam

Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP Amsterdam

Zuid-Hollandstraat 7 
(voorheen Basisschool 
de Ark)
Zuid-Hollandstraat 7
1082 EK Amsterdam

WWW.TALENTENTENT.NL



ANDER AANBOD
Dynamo Sport Zuid orga-
niseert op 16 oktober 'De 
Mini Marathon'. Kijk voor 
meer informatie op www.
dynamo-amsterdam.nl of 
vraag de gymleraar bij jou op 
school hiernaar. Voor leuke 
Talentententactiviteiten in de 
schoolvakanties kijk je op 
www.talententent.nl

TIENRITTENKAART 
TALENTENTENT 
WOENSDAG 
RIVIERENBUURT 

Op woensdag-middag 
zijn er op Basisschool 
de Rivieren en KC 
Catharina 3 work-
shops direct na 
schooltijd waar je 
naar keuze aan mee 

kunt doen. Je kunt 1 keer aan 
een workshop mee doen en 
kijken of het je wat lijkt, maar 
je kunt ook elke week komen. 
Of je doet elke week iets anders! 
Inschrijven hoeft niet en 
vol = vol. De workshops duren 
een uur: op de Rivieren van 
12.30 - 13.30 uur en op KC 
Catharina van 14.30 - 15.30 uur. 
In dit boekje kun je zien wat 
er wordt aangeboden op de 
woensdagen. Om deel te 
nemen aan deze middagen 
koop je een tienrittenkaart: 
die kost € 10 of € 5 met een 
Stadspas. Ga naar www.
talententent.nl en kies: tienrit-
tenkaart Rivierenbuurt. De 
tienrittenkaart kun je niet voor 
de sportactiviteiten gebruiken

ATELIER STEAM
A.J. ERNSTSTRAAT 199
Een supertof jaarprogramma 
van 30 lessen voor kinderen 
die de spannende wereld van 
wetenschap, technologie, 
techniek, kunst en wiskunde 
willen verkennen. Bij Atelier 
STEAM krijg je volop de ruimte 
om te leren door te doen, met 
elke week weer een nieuwe 
uitdagende opdracht onder 
leiding van een ervaren vak-
docent. Voor meer informatie 
en inschrijven kijk je op 

www.droogdok.eu/steam

SPORTEN MET 
SPORTVERGOEDING 
JEUGD

Heb je je sport 
gevonden en wil je 
verder sporten bij 
een vereniging? 

Heb je een Stadspas of is er 
thuis niet zoveel geld om spor-
ten te betalen? Via de Stadspas 
van de gemeente Amsterdam 
of het Jeugdfonds Sport kun 
je een vergoeding aanvragen 
als je lid wordt van een sport-
vereniging. Het Jeugdfonds 
Sport is er ook voor zzp’ers 
met onvoldoende opdrachten 
of met geldzorgen vanwege 
de coronacrisis. Indien er een 
goede motivatie wordt toege-
voegd, kunnen ook deze ouders 
hun kinderen via een interme-
diair bij JFS aanmelden. U kunt 
hierover contact opnemen met 
de talent- of sportmakelaar uit 

uw buurt.

STADSPAS
Bij ongeveer 70 

Amsterdamse 

sportaanbieders kun je direct 

de Stadspas gebruiken voor een 

vergoeding. Ze zijn aangeslo-

ten op het PASS-systeem. Een 

overzicht van deze aanbieders 

vind je op: www.amsterdam.
nl/toerisme-vrije-tijd/stads-
pas/sporten-met-stadspas/
stadspas-sportwijzer

TALENTMAKELAARS
Monique Hoogland 

(Rivierenbuurt) 

mhoogland@dynamo-
amsterdam.nl
06 40224876

Brenda Peters (Buitenveldert)

bpeters@dynamo-
amsterdam.nl
06 26633549

SPORTMAKELAARS
Eric Kruijswijk (Rivierenbuurt)

ekruijswijk@dynamo-
amsterdam.nl
06 26635298

Anouk Griffioen (Buitenveldert)

agriffioen@dynamo-
amsterdam.nl
06 49356338

SAMENWERKINGSPARTNERS

ACCU - EDU 
www.accu-edu.nl

BC Apollo
www.apollobasketball.nl 

Dansschool dans dansen
www.dans-dansen.nl  

DBJ Sport
www.dbjcoaching.nl

Droogdok
www.droogdok.eu 

Hockeyclub VVV
www.hockeyclubvvv.nl 

KVA
www.kvavolleybal.nl  

Mediawegwijs
www.mediawegwijs.nl

Schaakplezier
www.schaakplezier.nl 

Schermcentrum Amsterdam
www.schermcentrumamsterdam.nl 

Smaaksoldaatjes
www.smaaksoldaatjes.nl

Supertrots
www.supertrots.nu

Team Sportservice Amsterdam
jouw.teamsportservice.nl/amsterdam

Tula Yoga
www.yogatogo.amsterdam

TussenZangenDans
www.tussenzangendans.nl

Vrog
www.vrog.nl 

WOW Center Nederland
www.wowworldgroup.nl

Young Engineers
www.youngeng.nl
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