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Ook de kerstvakantie wordt dit jaar anders dan anders. Dus 
KU�JGV�GZVTC�DGNCPITĎM�FCV�GT�QQM�FG\G�XCMCPVKG�IGPQGI�VG�
FQGP�KU�XQQT�MKPFGTGP�GP�LQPIGTGP�XCP���VQV����LCCT��0GV�CNU�
in de zomer- en herfstvakantie hebben we daarom weer 
JCTF�IGYGTMV�CCP�GGP�OQQK�CEVKXKVGKVGPRTQITCOOC�KP�JGV�
stadsdeel: MidwinterMokum Noord. 

,G�MWPV�LG�KPUEJTĎXGP�XQQT�CNNGTNGK�URQTV��GP�EWNVWTGNG�CEVKXK-
VGKVGP��GT�KU�XQQT�GNM�YCV�YKNU��&G�CEVKXKVGKVGP�\ĎP�WKVGTCCTF�
EQTQPCRTQQH�GP�FWU�XQQT�MNGKPG�ITQGRGP��&CCTQO�OQGV�LG�
LG�QQM�XQQT�FG�OGGUVG�CEVKXKVGKVGP�KPUEJTĎXGP��+P�FKV�DQGMLG�
UVCCV�DĎ�GNMG�CEVKXKVGKV�JQG�LG�FCV�MWPV�FQGP��
Je hoeft je deze kerstvakantie in Noord niet te vervelen! 

8GGN�RNG\KGT�GP�ƂLPG�HGGUVFCIGP�

Groet, 
'UVJGT�.CIGPFĎM��
Stadsdeelbestuurder Noord
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De Rimboe Creatief Vakantiekamp met Hotmamahot

De kinderen worden meegenomen op een expeditie vol creatieve energie. Tijdens 
de kampweek krijgen de kinderen verschillende workshops aangeboden waarbij 
de kinderen vooral veel buiten zijn om hutten te bouwen, vuurtjes te stoken, 
tactische bosspelen te spelen en te ravotten in het Noorderpark. De buiten 
activiteiten worden afgewisseld met creatieve binnen activiteiten om op te warmen 
en de mooiste dingen te creëren. Elke dag wordt er door een groep kinderen een 
warme vegetarische lunch gekookt in de Gele Pomp, waar we tussen de middag 
met z’n allen van kunnen genieten. 

'ZRGFKVKG��� OCCPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT�
'ZRGFKVKG��� OCCPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT�
6ĎF� �������������WWT��
.GGHVĎF� ��V�O����LCCT�
.QECVKG� FG�)GNG�2QOR��.GGWYCTFGTYGI���
+PUEJTĎXGP�� XKC�YYY�JQVOCOCJQV�PN�TKODQG
Speciaal aanbod voor stadspashouders 
via rimboe@hotmamahot.nl

DAT!kerstkoor 

Knutsel, speel en zing mee met het DAT!kerstkoor! Je kunt je nu opgeven voor het 
theatrale en muzikale Winterkamp in de kerstvakantie. Samen met zangdocenten 
en theatermakers repeteren we in de ochtend. En in de avond maken we er een 
theatrale en beeldende Kerstparade van als we met het DAT!kerstkoor optreden 
in Noord. Maak deze kerstvakantie om nooit te vergeten door samen theater te 
maken, te zingen en door Noord te trekken in de vorm van knusse straatconcertjes 
met liefdevolle liedjes. 

&CVWO� \QPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT�����
6ĎF� ������������WWT�GP�������������WWT
.GGHVĎF� ��V�O����LCCT
Locatie DAT!school, Gedempt Hamerkanaal 205
-QUVGP� ITCVKU
+PUEJTĎXGP�� XKC�KPUEJTĎXGP"FCVUEJQQN�PN�QXX�-GTUVMQQT
� �OGV�LG�PCCO��NGGHVĎF�
ITQGR�MNCU�� 

en telefoonnummer
www.datschool.nlwww.hotmamahot.nl/rimboe

 DAT!school Hotmamahot
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Winter op het plein

De Muziekschool Noord organiseert verschillende workshops: Trommelen - dansen 
- zingen. Je mag verschillende instrumenten uitproberen. Ook zijn er workshops 
music producing (beats maken/tracks creëren/rap). En kan je muzikale speur-
tochten en improvisatiespelletjes doen. Je kiest zelf waar je aan mee wilt doen. 
Het gaat om het plezier.

&CVWO� OCCPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT�����
6ĎF� ������������WWT
.GGHVĎF� ��V�O����LCCT
Locatie Muziekschool Noord, Alkmaarstraat 10
-QUVGP� ���GWTQ�RGT�MGGT��DGP�LG�CNNG�FCIGP�CCPYG\KI�� 

MTĎI�LG���GWTQ�VGTWI
+PUEJTĎXGP� PKGV�PQFKI

1QQTFLGU�:KPVGT6EJTKLçCD

/��`i�Ã� ��À`�iÃ�7��ÌiÀÃV�À��y>L�`Õ��i��Üi����`i�Ü��ÌiÀÃviÀi��i��ÜiÀ�i��Üi�Ì�i
naar een kunstinstallatie waarin lichtjes, liedjes, wensen en winterverhalen centraal
staan. We bieden hiermee tijdens de vakantie gelegenheid voor de kinderen uit de
Vogelbuurt en verder, om elkaar te ontmoeten en samen met echte kunstenaars
en schrijvers naar iets bijzonders toe te werken dat in en voor de buurt zichtbaar
wordt.
&CVWO�� OCCPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT
6ĎF�� ������������GP�XCP�������������WWT
Locatie  Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 14b 
.GGHVĎF�� ��V�O����LCCT��
-QUVGP�� ITCVKU�

#CPOGNFGP�FQG�LG�XKC�OGGFQGP"PQQTFLG�PN�
OGV�PCCO��
NGGHVĎF�GP�VGNGHQQPPWOOGT��

www.muziekschoolnoord.nl www.noordje.nl

 Muziekschool Amsterdam Noord  Noordje



� �

Vuurwerk Bruisende Ballen en Glitterslijm
Spannende proefjes, maak je eigen kerstbruisbal, glitterslijm… 
EN…maak een kunstwerk met echte vuurwerksterretjes!!
&CVWO� OCCPFCI����FGEGODGT�GP�OCCPFCI����FGEGODGT�
.GGHVĎF� ITQGR��������������

De mooiste kerstboom
Een warm winterverhaal voor kleuters met liedjes, knutsels en spelletjes. 
&CVWO� FKPUFCI����FGEGODGT�
6ĎF� ������������WWT
.GGHVĎF� ITQGR�����

Van oud naar nieuw
Luister naar een mooi kerstverhaal afgewisseld met spelletjes, tekenen en dromen.
&CVWO� YQGPUFCI����FGEGODGT�
6ĎF� �����������WWT
.GGHVĎF� ITQGR�������

3-dagenlang: Warme winterverhalen in Amsterdamse sferen
Drie dagen lang vertelt Het Verhalenhuis warme winterverhalen in de 
/���Õ�ÃÌÕ��°��>>À�>�}>>��Üi�VÀi>Ì�iv�>>��`i�Ã�>}��iÌ��iÀÃÌÃi�wiÃ]�ii��
kersttheater en een kerstkoor. Lees op www.sterrenmakers.nl de volledige 
omschrijving. 
&CVWO� FKPUFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT
6ĎF� ������������WWT
.GGHVĎF� XQQT����V�O����LCCT

Winters koken met Anita
Mmm wat ruikt hier zo lekker? 
Wij gaan samen heerlijke gerechten klaarmaken en opeten!
&CVWO� OCCPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT�
6ĎF� �����������WWT
.GGHVĎF� KGFGTG�FCI�GGP�CPFGTG�NGGHVĎFUITQGR

Stoere buiten dingen
Ieder vakantie staat natuurdocent Rudy voor je klaar. Dit keer gaat hij met jullie 
>>��`i�Ã�>}����`i�-V�>>«�-V����ÌÕ��°�->�i��Ã«iÕÀi�]��iÌÃ�L�ÕÜi��i��w���i�ÃÌ��i�°
&CVWO� OCCPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT�
6ĎF� ������������WWT
.GGHVĎF� KGFGTG�FCI�GGP�CPFGTG�NGGHVĎFUITQGR

JUMPEN, TRAPEZE EN ANDERE CIRCUS WORKSHOPS
De circusdocenten van Arts in Motion komen deze vakantie naar Noord. Kom 
jij leuke trucs op de trampoline leren? Hangen in de trapeze doeken? Ballopen, 
wiÌÃi���«�£�Ü�i���v����}�iÀi�¶
.GGHVĎF� ITQGRGP����LCCT�GP�ITQGRGP���LCCT
Kosten Gratis
&CVWO� /CCPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT
6ĎF� ������������WWT
Locatie Muziekschool Noord, Alkmaarstraat 10
&CVWO� /CCPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT
6ĎF�� ������������WWT
.QECVKG�� 5RQTV\CCN�*WKU�XCP�FG�9ĎM�$CPPG

www.sterrenmakers.nl

LOCATIE TUINHUISJE TOLHUISTUIN

 WIJSNEUS

LOCATIE KOEKOEKSNEST

LOCATIE SCHAAP SCHOOLTUIN

 Locatie Muziekschool Noord & Huis van de Wijk Banne

&QG�FG\G�XCMCPVKG�OGG�OGV�QP\G�IG\GNNKIG��ETGCVKGXG�
en spannende workshops.

.GGHVĎF�� XQQT�KGFGTG�NGGHVĎFUITQGR�KGVU�NGWMU
Kosten  Gratis
+PUEJTĎXGP�GP�OGGT�KPHQTOCVKG�XKC��YYY�UVGTTGPOCMGTU�PN
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MidwinterMokum in de OBA!

����`iâi��iÀÃÌÛ>�>�Ì�i�Û>��£��`iVi�LiÀ�ÓäÓä�ÌÉ��Î��>�Õ>À���>>À�`i�"	č�i��`�i�
�ii��iÌ�`i��iÕ�ÃÌi��iÕ}`>VÌ�Û�Ìi�Ìi�°�6��À�>��i����`iÀi��Û>��È���£Ó��>>À��iLLi��
we een uitgebreid winterprogramma met jeugdtheater, dans, workshops en 
zelf-maak-activiteiten. Kortom, vier je leukste kerstvakantie thuis bij de OBA!  
Je kunt overal in de stad terecht. In Amsterdam Noord doen OBA Banne,  
OBA Molenwijk en OBA Waterlandplein mee aan MidwinterMokum.  
  
r��1$#�$CPPG��6CCN���VGMGPYQTMUJQR�GP�0QQTFLGU�5EJTĎƃCD�
r���1$#�9CVGTNCPFRNGKP�/CCMRNCCVU��.KIJV��5RCEG���/QVKQP��.KEJVLGU�KP�FG� 
FQPMGTG�FCIGP��/GOG�/CEJKPG��4GK\GPFG�-WPUVUVTGMGP�

r��1$#�/QNGPYĎM��0QQTFLGU�5EJTĎƃCD
  
-ĎM�QR�YYY�QDC�PN�MGTUVXCMCPVKG�XQQT�CNNG�RTQITCOOCoU�
en meld je snel aan voor de activiteiten.

www.oba.nl

Het Bloemenkwartier 
7��}iÀ`Üi}�ÓÈä���£äÎÓ�č 
Ìi�°�ÈÎÈÇÇÎn
Bloemenkwartier@stichting-spin.nl  
 
De Sterspelers 
�>À�i�}�ÕÜ�Ó{x�	���£äÓ{�č
Ìi�°�Çäxx££ä
sterspelers@stichting-spin.nl 

Nieuwendam 
�����V�i�`>��iÀ«�>�ÌÃ�i��£Ó�>�
£äÓÎ��
Ìi�°�ÈÎÇä�Î{
Nieuwendam@stichting-spin.nl 

De Speelvogel 
-��Ã�iÃÃÌÀ>>Ì�Ó£���£äÓ£�
6�
Ìi�°�ÈÎÓÎääÓ
Speelvogel@stichting-spin.nl 

Tuindorp-Oostzaan 
*�i�>`i�«�i���ÎÓ>���£äÎÎ�6�
Ìi�°�ÈÎÎ{Ç{£
TOZ@stichting-spin.nl 

Volewijck 
�i��>�ÃÜi}�ÎÎ���£äÎ£�/<
Ìi�°�ÈÎ{£änä
Volewijck@Stichting-spin.nl 

De Zeeslag 
*>À�iÛ���iÀ«>`�{ä���£äÎ{��
Ìi�°�ÈÎ£Óä£Î�
Zeeslag@Stichting-spin.nl 

Natuurspeeltuin Diereneiland 
���i�Ü����££���£äÎx��
/i�°�äÓä�{�Óä{È{
Diereneiland@stichting-spin.nl 

Kleine Wereld & het Plan van Gool
Ons kinderwerk organiseert 
activiteiten op de pleinen en bij 
verschillende locaties in de 
Kleine Wereld en het Plan van Gool.
Ìi�°�äÈ�Îä{{n{n{
kleinewereldplanvangool@ 
stichting-spin.nl

Kerstvakantie in de speeltuin
52+0�QTICPKUGGTV�KP�FG�GGTUVG�YGGM�XCP�FG�MGTUVXCMCPVKG�MKPFGT�
activiteiten op alle speeltuinen en op verschillende locaties in de 
-NGKPG�9GTGNF�GP�JGV�2NCP�XCP�)QQN��-ĎM�UPGN�QR�YYY�UVKEJVKPI�URKP�PN�
GP�MNKM�QR�FG�URGGNVWKPGP�XQQT�FG�JCPFKIG�OCCPFRNCPPGTU��
6ĎF� ��������������WWT
-QUVGP� ITCVKU
#NNG�CEVKXKVGKVGP�\ĎP�QQM�VG�XKPFGP�QR�YYY�UVGTTGPOCMGTU�PN
52+0�KU�IGUNQVGP�XCP����FGEGODGT�VQV�GP�OGV���LCPWCTK�

 SPIN  Openbare Bibliotheek Amsterdam

www.sterrenmakers.nl
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Kunstworkshops Beest van de Banne

Iedere dag iets anders! Vier dagen lang is er iedere dag een andere workshop 
rondom de grappige, gekleurde mascotte van de Banne. Je kunt één dag mee-
doen of juist alle dagen! Samen met de kinderen die meedoen gaan we de fanclub 
oprichten voor dit ‘beest’, we maken een fan-lied, huis, maskers, een dans en nog 
Ûii���iiÀ°�"«�Ü�i�Ã`>}�Îä�`iVi�LiÀ��iLLi��Üi�����ii����i��i�«ÀiÃi�Ì>Ì�i�i��
hopelijk komt het beest ook langs!

&CVWO� \QPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT
6ĎF�� ������������WWT��
.GGHVĎF�� ��V�O����LCCT��
.QECVKG�� 6JGCVGTUVTCCV��4KGVYĎMGT��2CTNGXKPMGT���
-QUVGP�� ITCVKU
+PUEJTĎXGP� �XKC�KPHQ"VJGCVGTUVTCCV�EQO�OGV�LG� 

PCCO��NGGHVĎF�GP�FG�FCI�FCV�LG�MQOV�

Licht, cadeautjes en mooie wensen…  

Ons programma in Werkplaats Molenwijk zit deze kerstvakantie boordevol leuke 
Ü�À�Ã��«Ã�Ü>>ÀL����i�âi�v�V>`i>ÕÌ�iÃ��v��>}�ÃV�i���V�Ìw}ÕÀi���>}��>�i�°��iÌ��Ã�
een periode vol feesten en gezelligheid, maar ook in deze tijd moeten we weer 
veel binnen zitten en zijn de dagen kort. Laten we er samen iets moois van maken, 
bijvoorbeeld met een eigen All you need is love Molenwijkspecial of het maken van 
 i«��iÕÜÃ°��i��>��£Ý��ii`�i���v��i��>���i��«}iÛi��Û��À��iiÀ`iÀi�Ü�À�Ã��«ÃÉ
`>}i�°��}i��«�Ã�Ì�iv��i«��iÕÜÃ��>�i����
>`i>ÕÌ�iÃ����}�Õ`�i��}��ÌÌiÀ���7i�Ãi��
in blauwdruk - All you need Molenwijk special - Lichtsculpturen maken - Breakdance
Kijk op www.sterrenmakers.nl voor meer informatie over de workshops.
&CVWO� <QPFCI����FGEGODGT�V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT
� /CCPFCI����FGEGODGT�V�O����FGEGODGT
.GGHVĎF� ��V�O����LCCT
-QUVGP� ITCVKU
.QECVKG� 9GTMRNCCVU�/QNGPYĎM��/QNGPCCTUYGI��
+PUEJTĎXGP� �UVWWT�LG�PCCO��NGGHVĎF�GP�FG�FCVWO�FCV�LG� 

komt naar werkplaats@framerframed.nl

www.theaterstraat.org

 Theaterstraat  Framer Framed

www.sterrenmakers.nl
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Een kijkje in de keuken van Technologie

Wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, haalt het meeste uit zijn leven. 
�>>À����>>Ì�-Ì�V�Ì��}���
�7ii�i�`ÃV�������iÕÜÃ}�iÀ�}i����}iÀi���i���Ã�>�i���iÌ�
enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. Tijdens Midwinter 
Mokum storten we ons op het vak Technologie en leer je meer over de beroepen 
en gaan we met dit thema aan de slag! 

&CVWO� YQGPUFCI����FGEGODGT
6ĎF� ������������WWT
.GGHVĎF� ���V�O����LCCT
Locatie A-Lab, Overhoeksplein 2
-QUVGP� ITCVKU
+PUEJTĎXGP� �OCKN�PCCT�CPPG�XCPVQPIGTGP"YGGMGPFUEJQQN�PN� 

XQQT�JGV�CCPOGNFKPIUHQTOWNKGT��

dansen met de docenten van Solid Ground Movement

De hele kerstvakantie kun je lekker dansen met de docenten van Solid Ground 
Movement! Voor elke leeftijd zijn er verschillende dansworkshops! Van ieniemienie 
`>�Ã�Û��À�`i�>��iÀ��i��ÃÌi��Û>��Ó�{��>>À�Ì�Ì�i���iÌ�`i�LÀi>����`Ã�n�£ä��>>À°���«��«�
`>�Ã]�À>«ÉÃ«��i��Ü�À`�i��}À>vwÌ��Ü�À�Ã��«Ã�â����iÀ�`>}i����Ã�Û��À�`i��iÕ}`�Û>��
££�£È��>>À

&CVWO� OCCPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT�
� OCCPFCI����V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT
-QUVGP�� ITCVKU
.QECVKG�� čRTQOGPCFG����6QNJWKUVWKP

Meld je aan voor een van de workshops via hun site: 
YYY�UQNKFITQWPFOQXGOGPV�FCPEG

www.imcweekendschool.nl

 IMC Weekendschool  Solid Ground Movement

www.solidgroundmovement.dance
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Sportmix vakantie activiteit XL
De leukste sport- en spelactiviteiten om het Sportmix jaar sportief 
af te sluiten! Doe jij mee? 

/CCP�����V�O�FQP�����FGE��5RQTVJCN�'N\GPJCIGP� ������������WWT
/CCP�����V�O�FQP����FGE�� 5RQTVJCN�FG�9GGTGP� ������������WWT

Sportmix
Sportmix is een wekelijkse activiteit waarbij bewegen, plezier en het kennismaken 
met sport en spel centraal staat.

/CCPFCI����FGEGODGT� UEJQQNRNGKP�2KTCOKFG� ������������WWT�
/CCPFCI����FGEGODGT� UEJQQNRNGKP�$QPIGTF� ������������WWT
&KPUFCI����FGEGODGT� 5RTGGWYGPRCTM� ������������WWT�
&KPUFCI����FGEGODGT� I[O\CCN�$WKMUNQVGTOGGT� ������������WWT��
9QGPUFCI����FGEGODGT� /CTKGPFCCN� ������������WWT
9QGPUFCI����FGEGODGT� UEJQQNRNGKP�čFQQTP� ������������WWT
9QGPUFCI����FGEGODGT� FG�/GGWY� ������������WWT
&QPFGTFCI����FGEGODGT� 2QQNUVGT� ������������WWT

/CCPFCI����FGEGODGT� UEJQQNRNGKP�2KTCOKFG� ������������WWT�
/CCPFCI����FGEGODGT� UEJQQNRNGKP�$QPIGTF�� ������������WWT
&KPUFCI����FGEGODGT� 5RTGGWYGPRCTM�� ������������WWT
&KPUFCI����FGEGODGT� I[O\CCN�$WKMUNQVGTOGGT�� ������������WWT��
9QGPUFCI����FGEGODGT� /CTKGPFCCN�� ������������WWT
9QGPUFCI����FGEGODGT� UEJQQNRNGKP�čFQQTP�� ������������WWT
9QGPUFCI����FGEGODGT� FG�/GGWY�� ������������WWT
&QPFGTFCI����FGEGODGT� 2QQNUVGT�� ������������WWT

.GGHVĎF� ��V�O����LCCT
Kosten Gratis

Streetwise eindejaarstoernooi
YQGPUFCI����FGEGODGT� 5RQTVJCN�'N\GPJCIGP� ������������WWT
.GGHVĎF� ������LCCT

www.noordbeweegt.nl

 Sportactiviteiten - Sciandri

Paardrijden

Altijd al een keer willen paardrijden? Schrijf je in door een mail te sturen naar 
y�À>`�À«À>�V�J�����i°��°��iÌ��«�`�Ì��Ã���}�}ii��LiÛiÃÌ�}��}°��iâi��À��}��i���}�
Û>�����À>`�À«�,>�V�°��i�Li�Ì�«>Ã��vwV�ii����}iÃV�ÀiÛi��>�Ã��i�ii��LiÛiÃÌ�}��}�
hebt ontvangen. Inschrijving geldt voor de gehele week. 

&CVWO�� OCCPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT
� OCCPFCI����V�O�FQPFGTFCI����FGEGODGT
6ĎF�� �����������WWT
.GGHVĎF� ��V�O����LCCT
.QECVKG�� 2QP[TCPEJ�(NQTCFQTR��8KMKPIRCF���
-QUVGP�� ITCVKU
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Pleinpret Extra en Bumperballen met Funtrax

Ga je nog iets leuks doen in de vakantie? Wij nodigen je uit om lekker te komen 
Ã«�ÀÌi�]���ÕÌÃi�i��i��L��}��Ìi�Ã«i�i�°��>>À�>>ÃÌ��Ã�ii��Ã�>�i�wiÌÃ�����iiÀ����i�
smoothies te maken. Kom dus langs en neem je vrienden en vriendinnen mee!

Pleinpret Extra
&CVWO� OCCPFCI����FGEGODGT��
Lokatie schoolplein de Vier Windstreken 
6ĎF� ������������WWT

Bumperballen
&CVWO� &KPUFCI����FGEGODGT�
Lokatie schoolplein de Bonkelaar 
6ĎF� ������������WWT�

Meidensport
&CVWO� <QPFCI����FGEGODGT��
.QMCVKG� *WKU�XCP�FG�9ĎM�$CPPG�
6ĎF� ������������WWT��

.GGHVĎF�� ��V�O����LCCT
Kosten  Gratis

Nieuwjaars 3x3 Toernooi Basketbal 3x3 Unites
�����iÌ���Ã��iÌ���iÕÜi��>>À����Õ�`i���iÌ�ii��Î8Î�L>Ã�iÌL>��Ì�iÀ����t

&CVWO� <QPFCI���LCPWCTK
Lokatie Sporthal de Weeren
6ĎF� ������������WWT�
.GGHVĎF� ���

TSA Voetbal 3-daagse
&CVWO� /CCPFCI����FGEGODGT�V�O�YQGPUFCI����FGEGODGT�
6ĎF� ������������WWT
.GGHVĎF��� ��V�O����LCCT�
.QECVKG��� 5RQTVJCN�&G�9GGTGP�
$GGOUVGTUVTCCV������
8QQT�� /GKULGU�GP�LQPIGPU�
-QUVGP�� a��������
OGV�UVCFURCU�a������
+PUEJTĎXGP� �IC�PCCT�PQQTFDGYGGIV�PN�QO�LG�KP�VG�UEJTĎXGP�

Voetbaltoernooi 
&CVWO� OCCPFCI����FGEGODGT�������������
.QECVKG� %TWĎHH�%QWTV�/QNGPYĎM����
&CVWO� FKPUFCI����FGEGODGT�
.QECVKG� %TWĎHH�%QWTV�FG�9GTH���������������������
6ĎF� ������������WWT�����
.GGHVĎF��� ��V�O����LCCT��������
-QUVGP� ITCVKU

 Funtrax  Team Sportservice Amsterdam

www.noordbeweegt.nl www.noordbeweegt.nl
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