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MEIVAKANTIE
Freerun Style

Bij deze vette freerunning
activiteit overwin je zo
creatief mogelijk alle
obstakels die je onderweg tegenkomt! En hoe
cool is het als je dat doet in je
zelfontworpen T-shirt! Vind je freerunning heel leuk, dan kun je ook meedoen aan de
NextGen Games. Voor informatie over dit evenement
zie 'ander aanbod' in deze folder.

Urban hockey

Wil je graag wedstrijdjes spelen of je skills en tricks
oefenen, het kan allemaal! Vind je urban hockey
heel leuk, dan kun je uiteindelijk ook meedoen aan
de NextGen Games. Voor informatie over dit evenement zie ‘ander aanbod’ in deze folder.

Eet je fit!

Gezond eten en fit zijn hebben veel met elkaar te
maken. We gaan een kookles, een tuinles en een
workout doen. Tussendoor eten we een gezonde
lunch.

Straattennis

Smaaksoldaatjes High Tea

Tennis

Just for Girls: Kickboksen/
zelfverdediging

Wil je straattennis een keer uitproberen? Onder begeleiding van een professionele trainer van tennisschool FirstPoint ervaar je hoe leuk deze sport is.
Nieuwsgierig of tennis een leuke sport is? Onder begeleiding van Team Sportservice Amsterdam leer je
kennismaken met tennis bij S.V. Triaz.
Nieuwsgierig of tennis een leuke sport is? Onder begeleiding van Team Sportservice Amsterdam leer je
kennismaken met tennis bij S.V. Triaz.

3x3 basketball

Onder de enthousiaste begeleiding van de trainers
van 3x3 Unites maak je kennis met 3x3 basketball,
een van de snelst groeiende sporten van Amsterdam. Bevalt de sport je, dan kun je ook meedoen
aan de NextGen Games van de gemeente Amsterdam. Voor informatie over dit evenement zie ‘ander
aanbod’ in deze folder.

Onder begeleiding van de Chef verzorg je samen
een High Tea voor 16 buurtbewoners uit Buitenveldert. Na het bereiden van de gerechtjes presenteer
je ze in het café. Natuurlijk neem je ook zelf allerlei
lekkers mee naar huis.

Bij deze meidensport activiteit werk je aan de hand
van kickboksoefeningen, stoeivormen en rollenspellen aan sociale vaardigheden, weerbaarheid en het
herkennen en aangeven van grenzen. Je kunt aan
MeidenopVrijdag en aan kickboksen meedoen.
Apart inschrijven.

maandag

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Freerun Style 8-12 jaar

S.V. Triaz
AJE199

11.00 - 14.30

2 mei

€ 2 | Stadspas € 1

Urban hockey 7-12 jaar

Buurt- en speeltuinvereniging Amsterdam Zuid
Gaaspstraat 8

13.00 - 14.30

2 mei

€ 2 | Stadspas € 1

dinsdag

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Eet je Fit! 6-12 jaar

Basisschool de Rivieren

10.30 - 15.00

26 april

€ 2 | Stadspas € 1

Straattennis 6-12 jaar

Winterdijkplein

13.00 - 14.30

3 mei

€ 2 | Stadspas € 1

Tennis 6-9 jaar

S.V. Triaz

10.30 - 12.30

3 mei

€ 2 | Stadspas € 1

Tennis 9-12 jaar

S.V. Triaz

13.00 - 15.00

3 mei

€ 2 | Stadspas € 1

woensdag

waar

hoe laat

wanneer

het kost

3x3 basketball 6-12 jaar

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid
13.00 - 14.30
Gaaspstraat 8

4 mei

€ 2 | Stadspas € 1

donderdag

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Smaaksoldaatjes High Tea
8-12 jaar

MFC Binnenhof

13.00 - 15.30

28 april

€ 2 | Stadspas € 1

vrijdag

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Kickboksen Just for Girls!
6-12 jaar

Vechtstraat 77

14.15 - 15.15

6 mei

€ 2 | Stadspas € 1

Kickboksen Just for Girls
6-12 jaar

Vechtstraat 77

15.30 - 16.30

6 mei

€ 2 | Stadspas € 1

PLEINENSPORT

Pleinensport activiteiten
zijn op vrije instuifbasis en gratis!

maandag

waar

hoe laat

wanneer

Freerunning
8-12 jaar

Schoolplein Basisschool de Ark

15.30 - 16.45

9 mei - 20 juni

Urban hockey
6-12 jaar

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid Gaaspstraat 8

14.15 - 15.15

25 april - 27 juni

3x3 basketball
8-14 jaar

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid Gaaspstraat 8

16.30 - 18.30

18 april - 27 juni

dinsdag

waar

hoe laat

wanneer

Stuntstep instuif

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid Gaaspstraat 8

14.15 - 16.15

10 mei - 28 juni

woensdag

waar

hoe laat

wanneer

Straattennis
6-12 jaar

Speeltuin Goudestein

15.00 - 16.15

18 mei - 29 juni

3x3 basketball
8-14 jaar

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid Gaaspstraat 8

16.00 - 18.00

18 april - 29 juni

donderdag

waar

hoe laat

wanneer

Straattennis
4-12 jaar

Winterdijkplein

15.30 - 16.30

12 mei - 30 juni

TALENTENTENT RIVIERENBUURT
DINSDAG

Textiel Technieken
Rivieren KCC

Vond je Textiel Techniek leuk? Dan is
dit echt iets voor jou: we gaan appliceren, weven, patchwork maken en
stof verven. Je wordt nog handiger
met textiel!

WOENSDAG

Urban Pop
Rivieren KCC

Eet je Fit!
Rivieren KCC

Gezond eten en fit zijn
hebben veel met elkaar
te maken. Leer hoe je gezonde en
lekkere gerechten maakt en doe elke
week een quiz over voeding.

Miniprofessors
Rivieren KCC

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

Met Urban Pop maak
je kennis met strakke moves, grooven,
snelle en langzame pasjes. Tegelijk
werken we aan bewustwording van je
lichaam, een goede houding en meer
controle. We sluiten het geheel af met
een spetterende presentatie.

Kleiclub HKC de
Wereldboom

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.

Natuur Avontuur | Elif

Tijdens de tuinlessen gaan we zaaien, planten verzorgen, insecten zoeken, oogsten, iets lekkers maken van
onze eigen groenten en dat natuurlijk opeten!

dinsdag
Textiel Technieken
groep 5-6-7-8
Textiel Technieken
groep 5-6-7-8

woensdag
Eet je Fit! Kookles
groep 3-4-5-6-7-8
Miniprofessors
groep 1-2-3
Urban Pop
groep 3-4-5-6-7-8
Miniprofessors
groep 1-2-3
Urban Pop
groep 3-4-5-6-7-8
Eet je Fit! Kookles
groep 4-5-6-7-8
Klei Club
groep 3-4-5-6-7-8
Natuur Avontuur
groep 4-5-6-7-8

donderdag
Natuur Avontuur
groep 4-5-6-7-8
Natuur Avontuur
groep 4-5-6-7-8

vrijdag
MeidenopVrijdag
groep 3-4-5-6-7-8
MeidenopVrijdag
groep 3-4-5-6-7-8

DONDERDAG

Natuur Avontuur
Rivieren KCC

Ga op avontuur in de tuin van je eigen school! Tijdens de tuinlessen gaan
we zaaien, planten verzorgen, insecten zoeken, oogsten, iets lekkers maken van onze eigen groenten en dat
natuurlijk opeten!

VRIJDAG

Meiden op Vrijdag

Just for Girls: 4 x Meiden op Vrijdag
We doen steeds wat anders, bijvoorbeeld klokken versieren, schilderen …
of wie weet wat jullie zelf verzinnen?
Alleen in de maand mei. Combineren
is mogelijk! Als je aan Meiden op Vrijdag op 6 mei meedoet kun je je daarvoor- of daarna inschrijven voor kickboksen.

waar

hoe laat

wanneer

het kost

KC Catharina

14.15 - 15.15 • 6 keer

10 mei - 28 juni

€ 12 | Stadspas € 3

Basisschool de Rivieren

15.30 - 16.30 • 7 keer

10 mei - 28 juni

€ 14 | Stadspas € 3,50

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Basisschool de Rivieren

12.15 - 13.30 • 7 keer

11 mei - 29 juni

Tienrittenkaart € 10 | Stadspas € 5

Basisschool de Rivieren

12.15 - 13.30 • 7 keer

11 mei - 29 juni

Tienrittenkaart € 10 | Stadspas € 5

Basisschool de Rivieren

12.15 - 13.30 • 7 keer

11 mei - 29 juni

Tienrittenkaart € 10 | Stadspas € 5

KC Catharina

14.15 - 15.30 • 6 keer

11 mei - 29 juni

Tienrittenkaart € 10 | Stadspas € 5

KC Catharina

14.15 - 15.30 • 6 keer

11 mei - 29 juni

Tienrittenkaart € 10 | Stadspas € 5

KC Catharina

14.15 - 15.30 • 6 keer

11 mei - 29 juni

Tienrittenkaart € 10 | Stadspas € 5

HKC de Wereldboom

14.30 - 15.30 • 8 keer

11 mei - 29 juni

€ 16 | Stadspas € 4

15.00 - 16.15 • 8 keer

4 mei - 29 juni

€ 16 | Stadspas € 4

waar

hoe laat

wanneer

het kost

KC Catharina

14.15 - 15.30 • 6 keer

12 mei - 30 juni

€ 12 | Stadspas € 3

Basisschool de Rivieren

15.15 - 16.30 • 7 keer

12 mei - 30 juni

€ 14 | Stadspas € 3,50

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Atelier77

14.15 - 15.15 • 4 keer

6 mei - 27 mei

€ 8 | Stadspas € 2

Atelier77

15.30 - 16.30 • 4 keer

6 mei - 27 mei

€ 8 | Stadspas € 2

IBS Elif

TALENTENTENT BUITENVELDERT
maandag
Klei!
groep 3-4-5
Atelier STEAM
groep 5-6-7-8
Atelier STEAM
groep 5-6-7-8
Timmertijgers
groep 3-4-5

woensdag
Bricks Challenge
groep 3-4-5
Smaaksoldaatjes kookclub
groep 5-6
Circusleeuwen
groep 1-2
Klei en meer
groep 1-2
Striptekenen
groep 6-7-8

donderdag
Gamebouwers
groep 6-7-8
Judo
groep 1-2

vrijdag
Dansoriëntatie
groep 1-2-3
Judo
groep 3-4-5

waar

hoe laat

wanneer

het kost

AJE199

14.30 - 15.30 • 8 keer

9 mei - 4 juli

€ 16 | Stadspas € 4

AJE199

16.00 - 17.30 • 4 keer

9 mei - 30 mei

€ 12 | Stadspas € 2

AJE199

16.00 - 17.30 • 4 keer

13 juni - 4 juli

€ 12 | Stadspas € 2

Basisschool de Ark

15.15 - 16.30 • 8 keer

9 mei - 4 juli

€ 16 | Stadspas € 4

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Kindercampus Zuidas

14.15 - 15.30 • 8 keer

11 mei - 29 juni

€ 32 | Stadspas € 4

Kindercampus Zuidas

14.15 - 15.30 • 8 keer

11 mei - 29 juni

€ 32 | Stadspas € 4

Merkelbachschool

14.15 - 15.15 • 8 keer

11 mei - 29 juni

€ 24 | Stadspas € 4

Merkelbachschool

14.15 - 15.15 • 8 keer

11 mei - 29 juni

€ 24 | Stadspas € 4

Merkelbachschool

14.15 - 15.30 • 8 keer

11 mei - 29 juni

€ 24 | Stadspas € 4

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Basisschool de Ark

15.15 - 16.15 • 8 keer

12 mei - 7 juli

€ 16 | Stadspas € 4

Merkelbachschool

14.30 - 15.30 • 8 keer

12 mei - 7 juli

€ 16 | Stadspas € 4

waar

hoe laat

wanneer

het kost

Basisschool de Ark

15.30 - 16.30 • 7 keer

13 mei - 8 juli

€ 14 | Stadspas € 3,50

Merkelbachschool

14.30 - 15.30 • 8 keer

13 mei - 8 juli

€ 16 | Stadspas € 4

MAANDAG

WOENSDAG

Ga mee op ontdekking met verschillende soorten klei. Maak je eigen klei,
schilder met klei en boetseer de leukste werkstukken. Iedere week maken
we iets anders.

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.

Klei!

Atelier STEAM

Bricks Challenge

Lijkt het je leuk om de spannende
wereld van wetenschap, technologie,
techniek, kunst en wiskunde te verkennen? Bij atelier STEAM krijg je volop de ruimte om te leren door te doen,
met elke week weer een nieuwe uitdagende opgave en onder begeleiding
van een ervaren vakdocent.

Smaaksoldaatjes
Kookclub

Timmertijgers

Samen spelen we de leeuwenact in het
circus. We zijn vol leeuwenmoed; we
duiken door vuurhoepels en laten grappige kunstjes zien.

Samen gaan we aan de slag met hout,
spijkers en hamers. We leren hoe de
zaag werkt en hoe we dingen aan elkaar vast kunnen maken met behulp
van spijkers of lijm. Soms werken we
met opdrachten, soms laten we onze
fantasie de vrije loop en maken we
waar we zelf zin in hebben!

Onder begeleiding van een echte chef
maak je gezonde en lekkere gerechten
uit verschillende keukens. De gerechten die je hebt gemaakt, neem je mee
naar huis om daar lekker op te eten.

Circusleeuwen

De show is pas echt compleet met
circusmuziek en met leeuwentemmer
Ziaqua in een wervelende choreografie.
Foto: Nellie de Boer

Klei en meer

Lekker met je handen in de klei en je fantasie laten gaan!
Bijvoorbeeld bij het
maken van je eigen glitterpotloden-potje of klei-monstertje? Je kunt alles kleien wat je wilt
en je kunt het bewaren.

Striptekenen

Word de held in je eigen strip-avontuur. We gaan verhalen maken met
eigen tekeningen. Je hoeft helemaal
niet zo goed te kunnen tekenen: iedereen kan meedoen!

DONDERDAG
Gamebouwers

Bij Gamebouwers leer je zelf computergames te maken met behulp van
het programma Scratch. Iedere les
bouwt voort op de vorige, waardoor
de games steeds moeilijker, creatie-

ver en uitdagender worden. Met Makey Makey bouw je vervolgens je eigen controller, zodat je het spel ook
nog kunt gaan spelen.

Judo

Kleuters houden van stoeien. Dit helpt
ze om te leren eigen grenzen te stellen
en die van anderen te respecteren. Onder begeleiding van een professionele
trainer van Team Sportservice Amsterdam maak je op een speelse manier
kennis met de grondvormen van judo.

VRIJDAG

Dansoriëntatie

Met leuke liedjes, danspasjes en een
enthousiaste dans docente, dansen
de kinderen uit groep 1-2-3 met veel
plezier!

Judo

Judo is een leuke 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.

ANDER AANBOD DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT
Nationale Buitenspeeldag

Kom lekker buitenspelen op woensdag 8 juni tijdens de Nationale Buitenspeeldag in Speeltuin Goudestein. Er komt o.a. een springkussen, schmink, sport (ook
voor de allerkleinsten) en nog veel meer!
Ga naar www.talententent.nl voor meer informatie!

Meetingpoint Un Poco Loco

Op zoek naar een leuke plek om te spelen & sporten en/of nieuwe mensen te
ontmoeten? Kom dan naar Speeltuin Goudestein en maak kennis met ons nieuwe meetingpoint Un Poco Loco!
Voor meer informatie: Hester Siegers 06-26635236 of
Vivian Lansheuvel 06-82049166.

Beweegt u mee tour

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Het maakt niet uit waar u beweegt, als
u maar beweegt. Bent u benieuwd naar wat voor 55+ sportgroepen er allemaal zijn in Buitenveldert? Vanaf mei 2022 organiseert Dynamo Sport Zuid de
‘Beweegt u mee tour’ langs het bestaande sportaanbod in Buitenveldert voor
55+ers! Deelname is gratis.
Voor meer informatie, neem contact op met Anouk Griffioen 06-49356338 of
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl

Straatvoetbalcompetitie Streetmatch

Wil jij je straatvoetbal skills verbeteren en het samen met jouw vrienden opnemen tegen andere buurtteams? Met vrienden uit de buurt train je wekelijks
op je eigen plein en bereid je je voor op de competitiewedstrijden. Er zijn twee
leeftijdscategorieën, 10-13 jaar en 14-18 jaar. Samen, gehuld in wijk-tenue met
eigen clubembleem zet je jouw team op de kaart.
Aanmelden doe je via Streetmatch.nl.

Meidenvoetbaltoernooi zuid

Wil je meidenvoetbal een keer uitproberen? Meld je dan nu individueel of als
team (voor de leeftijdscategorieën 10-13 jaar en 14-18 jaar) aan voor het meidenvoetbaltoernooi van stadsdeel Zuid op maandag 2 mei op het Hendrick de Keyserplein! Aanmelden bij Fatima 0623050751 van welzijnsorganisatie Combiwel.

Bevrijdingsfestijn Buurt- en Speeltuin Vereniging
Amsterdam Zuid

Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid organiseert op 5 mei van 13.0015.00 uur een groot buurtfeest. Er is muziek, eten en drinken, kraampjes, sportclinics en verschillende leuke dingen waar je aan mee kunt doen. Voor zowel jong
als oud. Iedereen is welkom bij deze feestelijke bijeenkomst in de Gaaspstraat!

NextGen Games

De gemeente Amsterdam organiseert ook dit jaar samen met de SportsGen in
stadsdeel Zuid weer de NextGen Games. In de aanloop naar dit evenement bij
het Olympisch stadion (20-22 mei) zijn er vanaf april op verschillende pleinen
in Buitenveldert en de Rivierenbuurt gratis sportactiviteiten voor de jeugd (zie
pleinensport). Zoals 3x3 basketball, urban hockey en freerunning.
Voor informatie over de NextGen Games kun je kijken op de website
www.amsterdam.nl/NextGen Games.

Heropening President Kennedyplantsoen

Het President Kennedyplantsoen krijgt een opknapbeurt. Het nieuw ingerichte plantsoen wordt een veilig plein met voldoende uitdagende speelplekken
voor kinderen en sportmogelijkheden voor alle leeftijden. Op zaterdag 21 mei
wordt het plantsoen feestelijk heropend met allerlei toffe activiteiten. Iedereen
is welkom! Houd www.amsterdam.nl/projecten/kennedyplantsoen/in de gaten voor meer informatie.

WK hockey vrouwen

Wist je dat het WK hockey voor vrouwen dit jaar (gedeeltelijk) in het Amsterdamse bos wordt gehouden? In de aanloop naar dit wereldevenement kan je
hockey een keer uitproberen op een pleintje bij jou in de buurt! Zie het aanbod
van pleinensport van Dynamo in deze folder. Of wil je graag meedoen aan side
events bij het WK hockey? Houd dan wkhocky2022.com in de gaten!

Jongerenwerk

Kijk voor alle activiteiten van het jongerenwerk in de Rivierenbuurt en Buitenveldert op Instagram: jongerenwerkcombiwel.pijp.rivi en of op de website:
zuid.combiweljongeren.nl
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WIE & WAAR CONTACT & ADRESSEN
CONTACT

LOCATIES EN ADRESSEN

Talentmakelaars

Rivierenbuurt

Buitenveldert

Apollohal
Apollolaan 4
1077 BA Amsterdam

AJE199
Arent Janszoon Ernststraat 199
1083 GV Amsterdam

Atelier 77
Vechtstraat 77a
1079 JA Amsterdam

Basisschool de Ark
Zuid Hollandstraat 7
1082 EK Amsterdam

Eric Kruijswijk (Rivierenbuurt)
ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl
06 26635298

Basisschool de Rivieren
Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Kindercampus Zuidas
Anthonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

Anouk Griffioen (Buitenveldert)
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl
06 49356338

HKC de Wereldboom
Peelstraat 171
1079 RN Amsterdam

Merkelbachschool
A.J. Ernststraat 128
1082 LP Amsterdam

IBS Elif
Winderdijkstraat 10
1079 GT Amsterdam

MFC Binnenhof
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

Kindcentrum Catharina
Vechtstraat 88
1079 RD Amsterdam

Speeltuin Goudestein
Landskroon 90
1081 CD Amsterdam

Sporthal de Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88
1072 RD Amsterdam

S.V. Triaz
Van Heenvlietlaan 6
1083 CL Amsterdam

Monique Hoogland (Rivierenbuurt)
mhoogland@dynamo-amsterdam.nl
06 40224876
Brenda Peters (Buitenveldert)
bpeters@dynamo-amsterdam.nl
06 26633549

Sportmakelaars

Jongeren Cultuur Fonds
www.jongerencultuurfonds.nl
t 06 83799753

Jeugdfonds Sport
www.jeugdfondssport.nl/amsterdam
t 06 20074161

Sportvergoeding jeugd
www.amsterdam.nl/stadspas
t 020 2526000 | email: stadspas@amsterdam.nl

De Tienrittenkaart
Voor de activiteiten op woensdag op de Rivieren en
KC Catharina gebruik je de Tienrittenkaart. Kijk op
de website voor meer informatie.

TennisVerenigingRivierenbuurt
Kinderdijkstraat 31
1079 GB Amsterdam

SAMENWERKINGSPARTNERS
Annasita www.annasita.com

Basketball 3x3 Unites, www.3x3unites.com

BSO Tante Cato www.bsotantecato.nl

Cityplot www.cityplot.org

Dansschool Dans dansen www.dans-dansen.nl

De Digiwijzer www.dedigiwijzer.nl

De Toren van Klinker www.detorenvanklinker.nl

DBJ Sport www.dbjcoaching.nl

Droogdok www.droogdok.eu

Fitspace www.fitspace.nl

NextGen Games www.amsterdam.nl/NextGenGames

Smaaksoldaatjes www.smaaksoldaatjes.nl

Supertrots www.supertrots.nl

Team Sportservice Amsterdam jouw.teamsportservice.nl/amsterdam

Tennisschool FirstPoint www.tennisschoolfirstpoint.nl

TussenZangenDans www.tussenzangendans.nl

Xplore Freerunning www.xplorefreerunning.nl

Young Engineers www.youngeng.nl

Ziaqua www.ziaqua.nl

grafis c ho nt w e r p @ he lmatimme r m an s.n l
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