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 voorwoord

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

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

www.floradorpranchzorgopmaat.nl

 floradorpranch

Houd www.sterrenmakers.nl 
in de gaten voor alle 

actuele informatie

Beste	jonge	Noorderling!

Deze	zomervakantie	kun	je	weer	genieten	van	Midzomer
Mokum,	het	zomeractiviteitenprogramma	van	de	gemeente.	
Ook	dit	jaar	kun	je	meedoen	aan	allerlei	activiteiten:	theater,	
muziek,	sport,	dans	of	creatief.	

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.

Wil	je	weten	wat	er	in	de	rest	van	Amsterdam	voor	je	te	
doen	is,	kijk	dan	op	www.midzomermokum.nl.	

Ik	wens	je	een	mooie	zomervakantie	en	veel	plezier.	Wie	
weet	komen	we	elkaar	een	keer	tegen	bij	MidzomerMokum	
in	Noord!	

Groeten,

Esther	Lagendijk
Stadsdeelbestuurder	Noord
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 Stichting A’DAM Music School
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www.sterrenmakers.nl

 DOCK

DOCK Zomer Activiteiten   
We organiseren door heel Noord weer extra zomeractiviteiten!
Diverse creatieve / talent / sport activiteiten zoals dans, stormbaan, kickbox, 
buurtbarbeques + springkussens, wipe-out, jamsessies 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	 10	juli	t/m	22	augustus	
Dagen	 meerdere	dagen
Tijd		 Details	op	website
Locatie		 Meerdere	locaties,	centra	en	pleinen	door	Noord.
Info	 	Kijk	voor	het	overzicht	van	onze	activiteiten	en	meer	 

informatie	op	www.sterrenmakers.nl
Leeftijd		 10	t/m	27	jaar
Kosten		 Gratis
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

www.dock.nl/amsterdam/amsterdam-noord

A’DAM Music Camp Teens 
Ben je gek op muziek en wil je viben in een band? Ben je klaar voor een muzikaal 
avontuur? Meld je dan aan bij A’DAM Music Camp in de zomervakantie! Een week 
lang leuke bandlessen afgewisseld met toffe workshops. 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		 14	t/m	18	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

A’DAM Songwriting Camp
Speel je een instrument en vind je het leuk om eigen liedjes te schrijven? Ben je 
gemotiveerd om meer te leren over het muzikale maakproces? Meld je dan aan 
voor het A’DAM Songwriting Camp in de zomervakantie. Professionele muzikanten 
en songwriters leren jou een nummer te schrijven in jouw eigen stijl. 

Datum		 9	t/m	13	augustus	
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag
Tijd		 11.00	-15.00	uur
Locatie		 A’dam	toren,	Overhoeksplein	1
Leeftijd		 16	t/m	21	jaar
Kosten		 	€200,-	Met	stadspas	gratis.	 

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

Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

www.adammusicschool.nl
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 Team Sportservice Amsterdam

Ajax Tournament  
Voetbaltoernooi in jouw wijk. Ajax organiseert op Cruyff Court Molenwijk een 
voetbaltoernooi. Ter plaatse worden teams gevormd en wie weet lukt het met 
jouw team om iedereen te verslaan! Net als bij Ajax wordt er nu ook om de prijzen 
gespeeld! Deze activiteit is alleen voor tieners uit Noord. Aanmelden is verplicht! 
Vol=Vol Neem zelf water + (gezonde) snack mee. 
 
Datum		 15	augustus	
Dagen	 zondag	 	
Tijd	 14.00	-	16.30	uur	 	
Locatie	 Cruyff	Court	Molenwijk,	Petmolen,	1035	BJ	Amsterdam	  
Leeftijd		 12	t/m	16	jaar	 	
Kosten	 Gratis		
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 Ajax

www.sterrenmakers.nl

Team Sportservice Amsterdam Voetbal 
3-Daagse 
Wil jij drie dagen met plezier leren voetballen met leeftijdgenoten, 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		 Maandag	12	t/m	woensdag	14	juli 
	 Maandag	16	t/m	woensdag	18	augustus	
Dagen	 Maandag,	dinsdag	en	woensdag	
Tijd	 12.30	-	16.00	
Locatie	 Sportpark	Oostzanerwerf	en	Sportpark	Schellingwoude	
Leeftijd		 7	t/m	16	jaar	
Kosten	 €10,-	Met	stadspas	€2,50		
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

www.sterrenmakers.nl
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MET SOLID “ON THE MOVE” 
Ga jij mee met Solid On the Move deze zomer? Wil je dansen (breaken, hiphopstyles) 
of lekker buiten skaten of freerunnen? Kom dan in de laatste week van de zomer- 
vakantie 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 breakdance, zodat 
je jezelf altijd kan uiten in dans. Nieuw deze zomer geven we ook skatelessen (roller- 
skates) en gaan we freerunnen 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	14	en	16.00	uur	-	vier	activiteiten:	break,	hiphop,	 

skating,	freerunning
Locatie	 Studio’s	Solid	/	Tolhuistuin	-	IJpromenade	2
Leeftijd	 Vanaf	13	jaar
Kosten	 Gratis
Inschrijven	 www.solidgroundmovement.dance

ELANCE Academy Zomerprogramma 
Nieuwe meiden leren kennen? Leuke activiteiten samen doen en zelfs op excursie 
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)

 Solid Ground Movement

www.sterrenmakers.nl
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 ELANCE Academy

www.elanceacademy.nl



Streetwise
Streetwise is een wekelijkse sportactiviteit voor deelnemers van 16 t/m 23 jaar. 

Datum	 12	juli	t/m	14	augustus	
Dagen	 Maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	vrijdag
Tijd	 18.00	-	20.00	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		 16	t/m	23	jaar
Kosten	 Gratis	
Inschrijven	 Hoeft	niet

 SCIANDRI

www.sciandri.com

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/12	jaar	&	13	t/m	18	jaar	&	18+
Kosten	 Gratis	
Inschrijven	 Hoeft	niet

 3X3 Unites

www.3x3unites.com
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voor jongeren en volwassenen met een 
beperking 
Op drie woensdagen in juli organiseren Team Sportservice Amsterdam en Stichting 
Prisma sport-specifieke lessen voor jongeren en volwassenen met een beperking. 

Data	 14	juli	-	28	juli	
Dagen	 Woensdag	
Tijd	 16.00	-	17.00	
Locatie	 Cruijff	Court	Meidoornweg	
Leeftijd		 20+	met	beperking	
Kosten	 Gratis		
Inschrijven	 www.sterrenmakers.nl

 Team Sportservice Amsterdam/  
 Stichting Prisma

www.stichtingprisma.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

 DAT!school

www.datschool.nl
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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/midzomerIn

 OBA
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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 
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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
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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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