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MET SOLID “ON THE MOVE” 
Ga jij mee met Solid On the Move deze zomer? Wil je dansen (breaking, hiphop, 
ballet) of lekker buiten skaten of freerunnen? Kom dan in de laatste week van de 
zomervakantie naar de Studio’s van Solid, de oudste hiphopschool van Amsterdam. 
Dan krijg je les van topdocenten en leer je de basis van hiphop en/of breaking en 
nu ook zelfs van de klassieke ballettechniek, zodat je jezelf altijd kan uiten in dans. 
Nieuw deze zomer zijn de skatelessen (rollerskates) en de freerun lessen in de  
omgeving. Hip is the mind, hop is the movement.

Datum 16 t/m 20 augustus
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag	en	vrijdag
Tijd	 	Tussen	10.00	en	13.30	uur	-	diverse	lestijden	-	peuterdans, 

hiphop/	break/	ballet/	skating/	freerunning
Locatie	 Studio’s	Solid	/	Tolhuistuin	-	IJpromenade	2
Leeftijd	 3	t/m	13	jaar
Kosten Gratis
Inschrijven	 www.solidgroundmovement.dance

 Solid Ground Movement

www.sterrenmakers.nl

Beste	jonge	Noorderling!

Deze	zomervakantie	kun	je	weer	genieten	van	Midzomer-
Mokum,	het	zomeractiviteitenprogramma	van	de	gemeente.	
Jij	doet	toch	ook	mee?	Er	is	van	alles	voor	je	te	doen,	bij	je	
in	de	buurt	of	wat	verderop.	Je	kunt	bijvoorbeeld	paard-
rijden,	muziek	maken,	aan	de	slag	in	de	natuur,	dansen,	op	
voetbalkamp,	basketballen,	je	creatieve	talenten	ontdekken	
of	meedoen	aan	een	theaterkamp.	De	meeste	activiteiten	
zijn	gratis	of	bijna	gratis.	Dus:	wat	doe	jij	deze	zomer?	

In	dit	boekje	staan	de	MidzomerMokum	Noord	activiteiten	
op	een	rijtje.	Kijk	wat	er	voor	jou	te	doen	is	en	schrijf	je	snel	
in!	Het	complete	overzicht	van	zomervakantieactiviteiten	in	
Noord	vind	je	op	www.sterrenmakers.nl.	Houd	de	website	
in	de	gaten,	dan	hoef	je	niets	te	missen.

Ik	wens	je	een	mooie	zomervakantie	en	veel	plezier	bij	
MidzomerMokum	in	Noord!	Ik	kom	zeker	een	keer	langs,	
misschien	zie	ik	je	dan.

Groeten,

Esther	Lagendijk
Stadsdeelbestuurder	Noord



Aan de slag in de Natuur op de Schaap 
Schooltuin
Lekker buiten zijn en aan avontuurlijke activiteiten meedoen op de schooltuin. Kom 
onderzoeken, spelen, verzamelen, proeven en relaxen op de schooltuin en maak 
kennis met de dieren en planten die er leven en groeien. In samenwerking met 
Ecokids en Natuurwijs. 

Datum	 13	t/m	29	juli
Dagen Dinsdag, woensdag, donderdag
Tijd	 12.30	-	15.30
Leeftijd	 9	t/m	12	jaar
Locatie	 Schaap	Schooltuin,	Heggerankweg	87,	1032	JC	Amsterdam
Kosten Gratis
Inschrijven		 zomeractiviteiten.schooltuinen@gmail.com

paardrijden en coachen  
Paardrijden, paarden verzorgen, paarden coaching. Het kan allemaal bij de  
Floradorp Ranch.

Datum	 19	t/m	23	juli
Tijd	 9.30	-	12.30	uur	(6-12	jaar)	en	13.30	-	16.30	uur	(12-16	jaar).
Leeftijd	 6	tot	16	jaar
Locatie	 Vikingpad	28,	Amsterdam	
Kosten	 €5,-	p.p.	Met	stadspas	gratis
Inschrijven		 www.sterrenmakers.nl

www.floradorpranchzorgopmaat.nl

 floradorpranch Ecokids en Natuurwijs
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Damsko Idealo
Bij Damsko Idealo kunnen kinderen drie dagen lang aan de slag met muziek,  
theater en natuur! Samen met De Muziekstraat, Theaterstraat en de natuur-  
experts van de gemeente gaan de jonge Amsterdammers in de eerste week van  
de zomervakantie op zoek naar de stad van hun dromen. Wat kan je leren van  
een oeroude boom? Hoe klinkt de dans van een tropische vlinder? Wat als de  
hele stad groen zou zijn? Door in de natuur te duiken met muziek en theater,  
toveren de kinderen een stukje Amsterdam om tot hun ideale leefomgeving.

Datum	 13	t/m	15	juli	2021
Dagen	 Dagelijks
Tijd	 10:00	tot	16:00	(het	is	handig	als	je	om	9:45	aanwezig	bent)
Leeftijd	 8	t/m	12	jaar
Locatie	 Schaap	Schooltuin,	Heggerankweg	87
Kosten	 	€7,50	(€2,50	voor	stadspas	met	groene	stip)	voor	 

alle	drie	dagen	incl.	lunch	krijg	je	€4,-	terug
Inschrijven		 info@stichtingmuziekstraat.nl	of	bel	Jonathan:	06	43	81	46	04

Zomerschrijflab in de Evenaar
Ook dit jaar organiseert Noordje weer in samenwerking met Huis van de Wijk  
De Evenaar een Zomerschrijflab. Dit jaar gaan we aan de slag met het thema  
‘gezondheid’. Er zijn diverse workshops en een excursie naar Nieuw Dakota. 
Opgeven kan via meedoen@noordje.nl

Datum		 14	t/m	23	juli
Dagen	 Woensdag,	donderdag	en	vrijdag
Tijd		 10.00	-	14.00
Locatie		 Huis	van	de	Wijk	De	Evenaar	
Leeftijd		 6	t/m	13	jaar
Kosten  Gratis 

Zomer met Noordje
Tijdens de zomervakantie organiseert Noordje weer een heleboel leuke 
activiteiten zoals Noordjes Zomerschrijflab, Noordje naar het Museum en 
Noordje in ‘t Wild. Kijk voor meer informatie en data op www.noordje.nl 

Datum	 12	juli	t/m	20	augustus		
Dagen  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag 
Tijd		 10.00	-	14.00
Locatie		 Noordje	(Zamenhofstraat	14	B)
Leeftijd		 6	t/m	13	jaar
Kosten  Gratis

 De Muziekstraat  Noordje

www.noordje.nlwww.stichtingmuziekstraat.nl 
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 WIJSNEUS

Met Wijsneus de Zomer door
Doe jij deze zomer met Wijsneus mee? Wij organiseren samen met SPIN 6 weken-
lang op 9 speeltuinen in Noord in de middag allerlei creatieve activiteiten waar je 
zo kan aanschuiven! Wees wel op tijd want vol is vol!

In de tuin van de Tolhuistuin organiseren we van 12 t/m 16 juli en van 16 t/m 20
augustus veel verschillende activiteiten zoals; amuletten maken, bellen/bubbels/
raketten en fonteinen, tapa’s maken, inline skaten, je eigen zomer outfit maken,
Word een Ninja! en nog heel veel meer!

Datum	 12	juli	t/m	16	juli	&	maandag	16	t/m	vrijdag	20	augustus
Tijd		 10.00	-	12.30	&	13.30	-	16.00
Locatie		 Tuin	van	de	Tolhuistuin,	Tolhuisweg	3,	1031	CL	Amsterdam
Leeftijd		 In	de	ochtend	van	4	t/m	7	jaar	
	 In	de	middag	van	8	t/m	12	jaar
Kosten  Gratis
Inschrijven	 Zie	www.sterrenmakers.nl	

WIJSNEUS OP DE SPEELTUINEN VAN SPIN
Datum		 Vanaf	maandag	12	juli	t/m	vrijdag	20	augustus
Tijd		 Tussen	14.00	en	17.00	uur
Locatie		 Speeltuinen	Nieuwendam,	Bloemenkwartier,	
	 De	Zeeslag,	Speelvogel,	Tuindorp	Oostzaan,	
	 Sterspelers,	Volewijck
Leeftijd		 Vanaf	4	jaar
Kosten  Gratis
Aanmelden	 Inloopactiviteit,	Vol	is	Vol!	
	 Zie	voor	adressen	locaties:	
	 www.sterrenmakers.nl	&	www.stichting-spin.nl

SKC Zomerschool
Samen met Noordje organiseert SKC deze zomer de tiende editie van de Zomer-
school. De SKC Zomerschool is de ideale voorbereiding op het nieuwe schooljaar. 
Dit jaar kan je aan de hand van onvergetelijke excursies, interactieve taallessen en 
kunstzinnige opdrachten ontdekken wat jouw toekomstdromen zijn en hoe jouw 
ideale wereld eruit ziet. 
Datum 2 t/m 19 augustus 
Dagen Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Tijd	 10.00	-	15.00	uur
Locatie	 	Huis	van	de	Wijk	de	Banne,	Huis	van	de	Wijk	 

Waterlandplein	&	Basisschool	de	Kinderboom
Leeftijd		 8	t/m	12	jaar
Kosten	 €15,-	borg.	Ben	je	minstens	9	van	de	12	dagen	aanwezig,	 
	 dan	krijg	je	de	borg	terug.	
Inschrijven	 www.skcnet.nl/zomerschool
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 Stichting Kennis en sociale Cohesie

www.skcnet.nl
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THEATERKAMP MET LOCATIEVOORSTELLING: LEGACY 
Na het succesvolle theaterkamp met locatievoorstelling van vorig jaar, gaan we 
deze zomer weer in vier dagen een voorstelling maken. Speel, dans, zing of 
perform op jouw eigen wijze mee met onze locatietheatervoorstelling. Een 
geweldige ervaring die je deze zomer echt niet wil missen! 

Datum 11 t/m 14 augustus  
Dagen	 Woensdag,	donderdag,	vrijdag	en	zaterdag
Tijd	 10.00	-	17.00	uur
Leeftijd	 7	tot	17	jaar	
Locatie	 Noorderpark,	Hamerkwartier	en	Buikslotermeerplein	
Kosten Gratis
Inschrijven		 info@datschool.nl

A’DAM Music Camp Kids
Hou je van muziek en heb je altijd al met anderen samen willen spelen? Zoek 
je nog iets leuks om in de zomervakantie te doen? Meld je dan aan bij A’DAM 
Music Camp! Een week vol swingende bandlessen en afwisselende activiteiten. 
Mis dit niet!

Datum  16 t/m 20 augustus 
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag
Tijd		 09.00	-	16.00	uur
Locatie		 A’dam	toren,	Overhoeksplein	1
Leeftijd		 10	t/m	13	jaar
Kosten		 	€150,-	Met	stadspas	gratis	 

Geef	je	stadspasnummer	door	bij	de	inschrijving	 
en	neem	je	stadspas	mee	op	de	de	eerste	dag.	

Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 DAT!school  Stichting A’DAM Music School

www.adammusicschool.nlwww.datschool.nl



Hemeltjelief!
HEMELTJELIEF! was dit jaar niet met Hemelvaart, maar is er wel in de zomervakantie! 
Iedere woensdag kun je circus oefenen, brood bakken en creatieve workshops 
volgen. Ook zijn er bijzondere circus- of theatervoorstellingen en hebben we live 
muziek. Na afloop van de middag kan iedereen die wil, mee-eten op het veldje 
naast Noorderlicht. 

Datum		 14	juli	t/m	18	augustus
Dagen Woensdag
Tijd		 Vanaf	12.00	uur
Locatie		 NDSM
Leeftijd		 4	t/m	12	jaar
Kosten		 €8,00	Met	stadspas	€5,00
Inschrijven	 tickets	via	www.hemeltjelieffestival.nl

 Hemeltjelief!

www.hemeltjelieffestival.nl

de Rimboe 
In de vakanties organiseert Hotmamahot creatieve vakantiekampen voor kinderen 
van zeven tot twaalf jaar. Van maandag tot en met donderdag worden de deel- 
nemers overspoeld met de leukste activiteiten zoals koken, timmeren en bos- 
spelen. We maken gebruik van onze jarenlange expertise op het gebied van  
kinderactiviteiten.Tijdens het kamp komen vele Hotmamahot klassiekers voorbij  
zoals raketschieten met de TargetRockerts (bekend van theaterfestival de Parade), 
koken in de keuken van Bijtanken op de Gele Pomp, timmeren en knutselen met 
onze ervaren kunstdocenten en op missie met de Tactische Bosspelen Club (Into 
The Great Wide Open). Elk kamp bevat nieuwe activiteiten, geen expeditie is 
hetzelfde. Het kamp vindt plaats in en rond De Gele Pomp en de Tanker, twee 
voormalig tankstations die nu middenin het Noorderpark liggen en aan het 
Speelbos, waar dan ook een groot deel van de activiteiten zal plaatsvinden. 
Ga mee op expeditie met Hotmamahot in het groenste deel van Amsterdam. 

Datum	 26	juli	t/m	29	juli,	
	 2	augustus	t/m	5	augustus,	
 9 augustus t/m 12 augustus, 
 16 augustus t/m 19 augustus  
Dagen Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Tijd	 09.00	t/m	16.30	uur
Leeftijd	 7	t/m	11	jaar
Locatie	 	De	gele	pomp,	de	Tanker,	Speelbos	Noorderpark,	 

Noorderpark
Kosten	 €250	
	 	Heb	je	een	stadspas	en	woon	je	of	ga	je	in	Noord	naar	 

school?	Dan	is	het	gratis.	Wel	eerst	een	mail	sturen	 
voor	meer	informatie	naar	rimboe@hotmamahot.nl.

Inschrijven		 www.sterrenmakers.nl

www.hotmamahot.nl/rimboe

 stichting hotmamahot
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Ajax Clinic for all  
“Voetbal en spelactiviteiten voor iedereen”. Kom naar de Ajax clinic! 
Train je techniek door verschillende oefeningen of test hoe hard je kunt schieten 
met de schot snelheidsmeter. Deze activiteit is alleen voor kinderen uit Noord. 
Aanmelden is verplicht! Vol=Vol Neem zelf water + (gezonde) snack mee. 
 
Datum		 10	juli	 	
Dagen	 Zaterdag	 	
Tijd	 14.00-16.30	 	
Locatie	 Parc	des	Rêves,	ter	hoogte	van	Naardermeerstraat	22	 	
Leeftijd		 8	t/m	12	jaar	 	
Kosten Gratis   
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl 
 

Team Sportservice Amsterdam Voetbal 
3-Daagse 
Wil jij drie dagen met plezier leren voetballen met kinderen van je eigen leeftijd, en 
wil je net zo goed worden als Lieke Martens en Frenky de Jong? Schrijf je dan snel 
in voor de Voetbal 3-Daagse! 
Datum		 12	t/m	14	augustus	of	16	t/m	18	augustus	
Dagen Maandag, dinsdag en woensdag 
Tijd	 12.30	t/m	16.00	
Locatie	 Sportpark	Oostzanerwerf	en	Sportpark	Schellingwoude	
Leeftijd		 7	t/m	16	jaar	
Kosten	 €10,-	Met	stadspas	€2,50	
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 Ajax  Team Sportservice Amsterdam

www.sterrenmakers.nl www.sterrenmakers.nl
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Gezonde Choco Ondernemers vakantieschool
In de zomervakantie organiseert Fawaka Ondernemersschool in de Tolhuistuin een 
leuke en leerzame vakantieschool. Start je eigen Chocolademerk! Doe je mee? 
Creëer je eigen duurzame chocolade-merk deze zomervakantie en leer alles over 
sociaal ondernemen! Onderzoek o.a verse cacaovruchten, het productieproces en 
de productieketen. Maak vervolgens je eigen chocola en wikkels en leer hoe je de 
chocola op de markt brengt! We sluiten de week af met een echte chocolade markt 
waarbij je je eigen chocola gaat verkopen! Het programma duurt vijf dagen. Let op! 
Je mag alleen meedoen als je alle dagen aanwezig kan zijn. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 

Datum	 26	t/m	30	juli
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag
Tijd	 10.30	-	14.30	uur
Locatie	 Tuinhuis	Tolhuistuin,	Tolhuisweg	3
Leeftijd		 9	t/m	12	jaar
Kosten	 Gratis	(lunch	inbegrepen)	
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 Fawaka Ondernemersschool

www.fawakaondernemersschool.nl

Jeugdactiviteiten OBA
Doe deze zomer mee met de leukste jeugdactiviteiten tijdens MidzomerMokum!  
Kom deze zomervakantie van 10 juli tot en met 22 augustus naar de OBA voor 
de leukste zomervakantie thuis in Amsterdam! Voor alle kinderen en jongeren van 
4-16 jaar hebben we een uitgebreid zomerprogramma met allerlei workshops en 
activiteiten rondom taal en zelf maken. MidzomerMokum in de OBA vindt plaats in 
15 vestigingen verspreid door de stad. Zo kun je bijvoorbeeld: 
• in Maakplaats 021 aan de slag met de leukste maak-workshops 
• de hoofdrol spelen in je eigen animatiefilm met Cinekid 
• een echte zeeverkenner worden in het Maritiem Maaklab 
• een spel maken in jouw thuistaal en dat mee naar huis nemen 
• jouw zelf verzonnen verhaal schrijven, tekenen, vertellen of toneelspelen 
Kijk op oba.nl/midzomer voor het volledige programma en meld je snel aan! 
We zien je deze zomer graag bij de OBA! 
 
Datum	 10	juli	t/m	22	augustus
Dagen	 Dagelijks
Tijd	 ‘s	ochtends	en	‘s	middags
Locatie	 	15	OBA	vestigingen	verspreid	door	de	stad,	 

in	Noord:	OBA	Banne	en	OBA	Waterlandplein
Leeftijd		 4	t/m	16	jaar
Kosten Gratis 
Inschrijven	 www.oba.nl/midzomer	
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www.oba.nl/midzomer

 OBA
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ELANCE Academy Zomerprogramma 
Nieuwe meiden leren kennen? Leuke activiteiten samen doen en zelfs op excur-
sie gaan? Geef je dan op voor het zomerprogramma van ELANCE Academy! Het 
zomerprogramma is alleen voor meiden en je wordt ingedeeld in een groepje met 
meiden van je eigen leeftijd. Elke woensdagmiddag gaan we een leuke activiteit 
doen met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld zijn: schilderen, muziek maken, op excursie 
gaan of gewoon gezellig chillen in het park. We halen je op, brengen je weer thuis én 
het is helemaal gratis! Ben je klaar voor een zomer vol nieuwe vriendinnen en leuke 
activiteiten? Meld je dan nu aan! 
Datum		 14	juli	t/m	20	augustus	
Dagen Woensdag 
Tijd	 14:00	-	17:00	
Locatie	 A-lab	(Overhoeksplein	2)	
Leeftijd		 10	t/m	23	jaar	
Kosten Gratis  
Inschrijven	 	Whatsappje	naar	Liza	(06	48	68	53	62)	of	 

een	mailtje	naar	Irem	(irem.turkmen@elanceacademy.nl)

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

Datum		 12	juli	t/m	14	augustus	
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag
Tijd	 12.00	t/m	14.00	uur	&	15.00	t/m	17.00	uur
Locatie	 	(School)plein	Piramide,	IKC	Noordrijk,	Krijtmolen,	Breedveld,	

Spreeuwenpark,	Plejadenplein,	Mariendaal,	De	Meeuw,	 
De	Poolster,	De	Vijf	Sterren,	Cruyff	Court	van	der	Pekbuurt,	
IJdoornschool	

Leeftijd		 6	t/m	12	jaar
Kosten Gratis 
Inschrijven	 Hoeft	niet

Sportcampus  
In de laatste week van de zomervakantie organiseren wij de Sportcampus. In 
deze week laten wij je kennismaken met verschillende sport- en spelactiviteiten. 
Doe jij mee tijdens deze toffe vakantieweek? Op maandag starten wij de week 
met een Girls Only dag! Van dinsdag t/m vrijdag kan iedereen deelnemen aan de 
activiteiten. Wil jij meer weten over de Sportcampus kijk dan op sterrenmakers.nl 
of sciandri.com.  
 
Datum 16 t/m 20 augustus  
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag		
Tijd		 9.00	t/m	13.00		
Locatie	 Staat	op	sterrenmakers.nl
Leeftijd	 6	t/m	12	jaar		
Kosten			 €2,-	Met	stadspas	gratis			
Inschrijven		 www.sterrenmakers.nl	

 ELANCE Academy  SCIANDRI

www.elanceacademy.nl www.sciandri.com
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3X3 basketball in de wijk
3X3 basketball is een urban versie van het reguliere basketball en wordt op pleinen 
in de wijk gespeeld. 3X3 Unites creëert rondom de pleinen van Amsterdam Noord 
communities van lokale mensen die deze sport spelen, of gezellig komen kijken. 
Deze communities worden geleid door 3X3 Leaders uit de wijk! Hou je van sporten, 
of wil je een gezellige groep mensen om bij aan te sluiten? Kom dan kijken bij een 
van onze activiteiten in de buurt. Voor de echte liefhebbers is er zelfs elke zaterdag 
een dagkamp op wisselende locaties! Alle leeftijden zijn welkom, en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Wil je weten waar je ons kunt vinden? Check dan 
www.sterrenmakers.nl voor informatie over tijden en locaties.

Datum	 14	juli	t/m	19	augustus
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag,	zaterdag
Tijd	 15.00	t/m	17.00	&	16.00	t/m	18.00	&	 
	 9.00	t/m	17.30	&	17.00	t/m	19.00
Locatie	 	Beloegastraat,	Overslag,	NDSM-werf,	Spreeuwenpark,	 

Meidoornweg,	Al	Yaqoet
Leeftijd		 6	t/m	12	jaar	&	13	t/m	18	jaar	&	18+
Kosten Gratis 
Inschrijven	 Hoeft	niet

Studie Zomerzalen 
In de zomer staan je hersens niet stil. Ga jij naar groep 8 of naar de eerste klas van 
het voortgezet onderwijs en wil je tijdens de zomervakantie je kennis bijhouden 
en verbreden? Dan zijn de Studie Zomerzalen echt iets voor jou! Van 12 t/m 23 juli 
organiseert Studiezalen de Studie Zomerzalen. Je bereidt je voor op het nieuwe 
schooljaar door te werken aan studie- en communicatievaardigheden, spelender-
wijs je gevoel voor taal en woordenschat te vergroten en je ontwikkelt nieuwe 
digitale vaardigheden. Ook gaan we creatief aan de slag, met het maken van een 
eigen nummer of rap, een kijkje achter de schermen bij een museum en een 
workshop fotografie. Is dat alles? Nee! We gaan ook nog klimmen en klauteren, 
koken en een rondvaart door Amsterdam maken. Na de Studie Zomerzalen zit jij 
vol nieuwe kennis en ben je helemaal klaar voor de volgende stap in je leven! 
Data	 12	t/m	23	juli	
Dagen	 Maandag	t/m	vrijdag	
Tijd	 9.00	t/m	16.00	uur	
Locatie  de	Vijf	Sterrenschool	(Markengouw	245)	en	 

de	Krijtmolenschool	(Molenwijk	8)
Leeftijd		 10	t/m	12	jaar	
Kosten Gratis  
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 3X3 Unites  Stichting Studiezalen 

www.3x3unites.com www.studiezalen.com
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Aangepast Sporten voor kinderen en 
jongeren met een beperking 6 t/m 20 jaar 
Op drie woensdagen in juli organiseren Team Sportservice Amsterdam en Stichting 
Prisma sport-specifieke lessen voor álle kinderen met een beperking. 

Data	 14	juli	-	28	juli	
Dagen Woensdag 
Tijd	 15.00	t/m	16.00	uur	
Locatie	 Cruijff	Court	Meidoornweg	
Leeftijd		 6	t/m	20	jaar	voor	kinderen	en	jongeren	met	beperking	
Kosten Gratis  
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

DOCK Zomer Activiteiten
We organiseren door heel Noord weer extra zomeractiviteiten!
Diverse creatieve / talent / sport activiteiten zoals dans, stormbaan, kickbox, buurt 
barbeques + springkussens, wipe-out, jam-sessies en leuke meidenactiviteiten. 
Paar highlights: 
•  14 juli Jongerenfestival bij De Valk, met een FIFA toernooi, dans, basketbal,  

skaten, voetbal clinic, live muziek akoestisch / DJ.
•  3 augustus Female Talent Night / North Tribe: dans, theater & spoken word.  

Voor meiden, 16 t/m 27.
Voor het overzicht van alle DOCK activiteiten, kijk op sterrenmakers.nl   
 
Datum	 14	juli	 	
Dagen Woensdag  
Tijd	 11.00	t/m	18.00	uur	 	
Locatie	 De	Valk,	IJplein	3	 	
Leeftijd		 10	t/m	27	jaar	 	
Kosten Gratis   
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 Team Sportservice Amsterdam/  
 Stichting Prisma

www.stichtingprisma.nl
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www.dock.nl/amsterdam/amsterdam-noord



Zwem Challenge Noord 
De Zwem Challenge is een activiteit om de zwemveiligheid te toetsen. Iedereen, 
jong en oud, met minimaal zwemdiploma A kan de eigen zwemvaardigheden 
ervaren door een uitdagend en leuk parcours. Er wordt ook gezwommen met 
dagelijkse kleding aan. De zwembaden zijn lang dicht geweest, waardoor het 
verstandig is om je zwemkwaliteiten te testen. Na het afleggen van de Zwem 
Challenge ontvangen deelnemers een certificaat met als optie een persoonlijk 
advies hoe de zwemvaardigheden te verbeteren. 
 
Datum	 20	juli,	27	juli,	3	augustus	en	10	augustus	
Dagen Dinsdag 
Tijd	 15:00	uur	-	16:00	uur	
Locatie	 Noorderparkbad,	Sneeuwbalweg	5,	1032	VS	Amsterdam	
Leeftijd		 Iedereen	in	bezit	van	zwemdiploma	A	
Kosten Gratis  
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl 

Spin kinderactiviteiten
SPIN organiseert in de zomervakantie kinderactiviteiten op alle speeltuinen en  
op verschillende locaties in de Kleine Wereld en het Plan van Gool! Kijk snel op 
www.stichting-spin.nl en klik op de speeltuinen voor de handige maandplanners. 
Alle activiteiten zijn gratis en inschrijven is niet nodig. Bij de activiteiten kan iedereen 
meedoen, soms is er even wachttijd als alle plekken vol zijn. We organiseren in de 
zomer ook een aantal speciale spelinloopactiviteiten voor ouders met kinderen 
onder de 4 jaar. Ook deze vind je op onze website bij Spelinlopen. Ouders doe, 
beweeg of speel mee met je kinderen. 

Datum	 Zomervakantie
Dagen	 Hele	week
Tijd	 Zie	www.sterrenmakers.nl
Locatie	 Kleine	Wereld,	Plan	van	Gool	en	alle	speeltuinen	van	SPIN
Leeftijd		 Alle	leeftijden
Kosten Gratis 
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 TSA / Stadsdeel Noord / 
 Noorderparkbad

www.sterrenmakers.nl
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We groeten elkaar zowel  
bij het begin als na afloop

We gaan respectvol met 
 elkaar en de omgeving om

Wij geven elkaar het goede  
voorbeeld en wij spreken 
elkaar aan op gewenst bedrag

Wij eten en drinken gezond 
(tijdens de activiteit)

Wij houden tijdens en na afloop  
de omgeving schoon met elkaar
 

De Gouden kaart
de vijf gouden regels:

1
2

4
5

3

JONGEREN
CULTUURFONDS

In Amsterdam groeit één op de vier kinderen op in een gezin dat leeft onder de 
armoedegrens. Voor deze kinderen is het helemaal niet gewoon om naar dansles 
of muziekles te gaan.

Wij willen dat álle Amsterdamse jongeren de kans krijgen om creatieve lessen te 
volgen. Dat is niet alleen leuk, maar ze leren er ook nog eens veel van. Ze ontdekken 
waar ze goed in zijn en krijgen meer vertrouwen in zichzelf. Ook leren ze beter met 
anderen om te gaan. Want in de lessen kan je samen iets doen en samen iets maken.

WAT DOET HET JONGERENCULtUURFONDS 
AMSTERDAM?
Wij maken het makkelijker voor ouders met een laag inkomen. We laten zien waar 
ze de creatieve lessen kunnen vinden. En wij betalen mee. We betalen maximaal 
€450,- per schooljaar en per kind.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit 
deze gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, 
turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. 
Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde 
gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen.

Meer	informatie:	kijk	www.jeugdfondssportencultuur.nl
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