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Contact en meer info:

Combiwel Jongerenwerk, De Edelsteen, Smaragdplein 3
Linda: t 06-27581872 e l.ruiter@combiwel.nl
Andries: t 06-53722395 e a.santos@combiwel.nl
Emily: t 06-81856522 e e.osei@combiwel.nl

Combiwel Jongerenwerk, De Rijn, Vechtstraat 77A
Redouan: t 06-14591624 e r.daafi@combiwel.nl
Ahmed: t 06-12116647 e a.filali@combiwel.nl
Fatima: t 06-23050751 e f.aissaoui@combiwel.nl
Demi: t 06-41505396 e d.vanbeilen@combiwel.nl

Combiwel Jongerenwerk, De Argo, Argonautenstraat 13
Vanessa: t 06-15042544 e v.hogendorp@combiwel.nl
Meriam: t 06-12448126 e m.tjinalim@combiwel.nl
Marleen: t 06-13063831 e m.oostenbrink@combiwel.nl
Inan: t 06-43083304 e i.demir@combiwel.nl
Ruben: t 06-57595824 e r.vanzaanen@combiwel.nl

Combiwel Jongerenwerk, Buitenveldert
Inan: t 06-43083304 e i.demir@combiwel.nl
Emily: t 06-81856522 e e.osei@combiwel.nl

Houd onze Instagam in de gaten voor

handige updates!

 

@jongerenwerk.oudzuid

@jongerenwerk.combiwel.de.pijp

 



Dj-Lessen

Dans

Film maken/ acteren

Schrijverskamp

Meiden maken mode

Ben jij een jongere tussen de 10 en 23 jaar, woon je in Amsterdam Zuid

en blijf je deze zomer lekker in Amsterdam? Dan kan jij meedoen bij

verschillende activiteiten in Amsterdam Zuid

 

In elke buurt is er van alles te doen voor jongeren. Kijk dus goed wat er in

jouw buurt georganiseerd wordt. Je kunt je op de locatie inschrijven bij

één van de jongerenwerkers. Wees er snel bij, want het aantal plekken

zijn beperkt!

Per activiteit staat aangegeven waar we verzamelen. Dit is soms op één

van onze locatie, maar soms ook op de plek waar de activiteit zich

bevindt. 

Sommige activiteiten zijn een traject. Dit houdt in dat je slechts één keer

€5,- betaalt voor alle bijeenkomsten. Onze trajecten zijn:

Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en vergissingen. Mis

je een leuke activiteit? Neem contact op met een van de

jongerenwerkers in jouw buurt en wie weet organiseren we samen nog

meer spannende uitstapjes!

De rest van het jaar hebben we ook heel veel interessante activiteiten

voor jongeren. Hierover kun je meer lezen op de laatste pagina van dit

boekje. 

We wensen je alvast een hele zonnige vakantie en hopen je te zien deze

zomer!

Het is weer zomervakantie!

Kijk voor het zomeraanbod voor kinderen t/m 12  jaar op

www.combiwelsport.nl/aanbod voor sport en 

 www.combiweljunior.nl/aanbod voor kunst, cultuur en natuur

http://www.combiwelsport.nl/aanbod
http://www.combiwelsport.nl/aanbod
http://www.combiweljunior.nl/aanbod


Houd anderhalve meter afstand
Meld je af en blijf thuis als je
ziekteverschijnselen hebt zoals verkoudheid,
hoesten, verhoging of koorts
Was je handen regelmatig
Nies en hoest in je elleboog  
Er kunnen een maximaal aantal deelnemers
meedoen met bepaalde activiteiten en deze
zijn zeer beperkt. Aanmelden is daarom
verplicht!

Combiwel Jongerenwerk Zuid volgt alle
veiligheidsvoorschriften die het RIVM voorschrijft
en zoals die op dat moment gelden. 

De veiligheid van onze deelnemers en
medewerkers staat voorop. Daarom is het onder
andere alleen mogelijk aan een activiteit mee te
doen als jij je vooraf hebt aangemeld en spreken
we in de locaties en bij de verschillende
activiteiten regels af. 
We verwachten dat iedereen zich aan de regels
houdt, zodat we samen gezond blijven.

Wanneer iemand zich niet aan de
bovengenoemde afspraken houdt, is het niet
mogelijk nog verder deel te nemen aan onze
zomeractiviteiten.

Belangrijke corona-regels



MA  12/07 MIRANDABAD

Gezellig met ons naar het Mirandabad! Genieten van de zon
en het buitenbad.  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN                

De Argo, 11:30 - 16:30
J/M, 10 t/m 13 jaar
€1 p.p.

MA 12/07 KARTEN SILVERSTONE

Kom met ons mee naar Silverstone, zij hebben een van de
snelste indoorkartbanen van Nederland. Denk jij dat je de
beste en snelste coureur bent? Meld je dan snel aan! 

DI 13/07 MEIDEN MAKEN MODE 

Wil jij je eigen fashion creatie maken? Ga samen met een
professional aan de slag met het maken van je eigen mode en werk
mee aan één geweldige kunstcreatie als eindproject tijdens onze
finaleshow. Deze activiteit is een traject! 
VERZAMELEN/EIND        Argo, 13:00 - 16:00 uur 
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje water 
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

      VERZAMELEN/EIND           De Argo, 18:00-21:00        
                  VOOR WIE?                          J/M, 14 t/m 23 jaar

                                       KOSTEN                               €3,-   
MEENEMEN                            Makkelijke kleding aantrekken en geld 

                                                   voor als je iets wilt kopen                              
AANMELDEN BIJ                      Jongerenwerk van jouw buurt  

 Zwemspullen en zonnebrand, je eigen lunch en

drinken (Heb je een stadspas? Neem dit mee!) 
AANMELDEN BIJ            Jongerenwerk van jouw buurt  



DI 13/07 FILM MAKEN / ACTEREN  

Is het jouw droom om in een serie te spelen, zoals Mocro Maffia, of achter
de camera staan? Altijd al willen laten zien aan anderen wat je in huis
hebt? Doe mee aan het maken van je eigen film met andere jongeren. Deze
activiteit is een traject! 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 16:00 - 19:00 uur 
J/M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje watqer  
Jongerenwerker van jouw buurt

WOE 14/07 KARTEN SILVERSTONE

Kom met ons mee naar Silverstone, zij hebben een van de
snelste indoorkartbanen van Nederland. Denk jij dat je de
beste en snelste coureur bent? Meld je dan snel aan! 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

AANMELDEN BIJ

Argo, 14:00-18:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€3 p.p.
Makkelijke kleding aantrekken, een OV
en geld voor als je iets wilt kopen
Jongerenwerker van jouw buurt

WOE 14/07 SURFEN

Lijkt het je leuk om te leren surfen? Door professionele surf-instructeurs leer je in 1 dag surfen. Je
krijgt les over de vorming van golven, leert de techniek op het strand en gaat het water in om
zelf golven te pakken. Daarnaast zijn er leuke strand- spellen en activiteiten. Alle ingrediënten
voor een zonnige stranddag zijn aanwezig.  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

AANMELDEN BIJ

Argo, 12:00 - 18:30 uur  
J/M, 14 t/m 23 jaar
€5 p.p.
Zwemkleding + baddoek, zonnebrandcreme,
handdoek, eigen lunch of geld voor consumptie
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam



DO 15/07 DJ WORKSHOP BY PEQUENO

Ready om te leren dj'en? Kom en leer beatmatchen, mixen,
rekordboxdj en nog veel meer! Deze activiteit is een traject
met kans op een optreden tijdens de pleinfeesten!  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€5 p.p. voor het gehele traject
USB-stick en een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

DO 15/07 DANS WORKSHOP  BY HLANDVELD

Ken jij alle tiktok dansjes of vind je Afrodance leuk? Doe dan mee
aan de dansworkshop onder begeleiding van @Hlandveld. Deze
activiteit is een traject met kans op een optreden tijdens de
pleinfeesten! 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00 uur
J/M, Vanaf 10+ 
€5 p.p. voor het gehele traject
Een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

DO 15/07 SCHRIJVERSKAMP

Tijdens het schrijverskamp word je begeleid in het schrijven van
teksten, het maken van muziek en het masteren van je skills. Je krijgt
de kans om tracks op te nemen en dit uiteindelijk te delen met een
publiek. Deze activiteit is een traject!  
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 17:00 tot 20:00u
J/M, 14 t/m 23 jaar
5 euro voor het gehele traject 
USB, lyrics, laptop (indien mogelijk)
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam



VRI 16/07 MEETINGPOINT 

Kom jij ook naar ons jongerencentrum de Argo? Ontmoet hier je
leeftijdsgenoten tijdens ons gezellige meetingpoint waarbij de
jongeren zelf aangeven wat we gaan doen… Niks moet, (bijna) alles
mag... Heb jij leuke ideeën? Kom dan ook langs!  
 VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo,  16:00-20:00
J/M,  vanaf 14 jaar  
Gratis
Je meest creatieve ''ik''
Jongerenwerker van jouw buurt

MA 19/07 PICKNICKEN MET QPIDO

Picknicken in het Vondelpark! Wij nemen spelletjes mee en
zorgen voor een leuk gesprek over een interessant onderwerp.
Let's vibe! 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 13:00-15:00 
J/M vanaf 10 jaar  
€1 p.p.
Je mag zelf ook wat meenemen
Jongerenwerker van jouw buurt

MA 19/07 SPORT & SPEL 

Kom jij ook naar de sport & spel middag? Een potje voetballen
of misschien wel basketballen en ook tafeltennissen zou
kunnen tijdens de sport & spel middag! 

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Bockesprong, 12:00 - 15:00
J/M, vanaf 10 jaar 
Gratis
Sportieve kleding,  flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam



DI 20/07 MEIDEN MAKEN MODE 

Wil jij je eigen fashion creatie maken? Ga samen met een
professional aan de slag met het maken van je eigen mode en werk
mee aan één geweldige kunstcreatie als eindproject tijdens onze
finaleshow. Deze activiteit is een traject! 
VERZAMELEN/EIND        Argo, 13:00 - 16:00 uur 
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje water 
Jongerenwerker van jouw buurt

DI 20/07 FILM MAKEN / ACTEREN  

Is het jouw droom om in een serie te spelen, zoals Mocro Maffia, of achter
de camera staan? Altijd al willen laten zien aan anderen wat je in huis
hebt? Doe mee aan het maken van je eigen film met andere jongeren. Deze
activiteit is een traject! 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 16:00 - 19:00 uur 
J/M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje watqer  
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam





MA 15/07
WOE 21/07 W(RAP) MY HIJAB; DATA: 21,22,23&26 JULI

Schrijvers gezocht over de keuze voor het dragen of toch niet
van een hoofddoek? Samen met Studio 52nd teksten schrijven
voor een spoken word of rap. 

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

Edelsteen, 17:00-18:30 (w/d/v)
M, 13 t/m 21 jaar
€1,- voor alle lessen wo, do, vrij en ma!
Je ideeën en een flesje water kun je
meenemen!

AANMELDEN BIJ Jongerenwerker van jouw buurt

WOE 21/07 POLDERSPORT

Kom jij ook mee met ons Poldersporten?? De hele dag hang je boven
de sloot lekker klimmen en klauteren. Je blijft deze dag niet droog
dus doe oude kleding aan! Misschien is het ook handig om een extra
setje kleding mee te nemen 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

AANMELDEN BIJ

De Argo, 12:00-17:00 
J/M, 10 t/m 14 jaar 
€3 p.p.
Kleding die vies mag worden 

Eigen lunch, mondkapje 

Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam



MA 15/07

DO 22/07 DJ WORKSHOP BY PEQUENO

Ready om te leren dj'en? Kom en leer beatmatchen, mixen,
rekordboxdj en nog veel meer! Deze activiteit is een traject
met kans op een optreden tijdens de pleinfeesten!  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€5 p.p. voor het gehele traject
USB-stick en een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

DO 22/07 DANS WORKSHOP  BY HLANDVELD

Ken jij alle tiktok dansjes of vind je Afrodance leuk? Doe dan mee
aan de dansworkshop onder begeleiding van @Hlandveld. Deze
activiteit is een traject met kans op een optreden tijdens de
pleinfeesten! 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00 uur
J/M, Vanaf 10+ 
€5 p.p. voor het gehele traject
Een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt



DO 22/07 SCHRIJVERSKAMP

Tijdens het schrijverskamp word je begeleid in het schrijven van
teksten, het maken van muziek en het masteren van je skills. Je krijgt
de kans om tracks op te nemen en dit uiteindelijk te delen met een
publiek. Deze activiteit is een traject!  
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 17:00 tot 20:00u
J/M, 14 t/m 23 jaar
5 euro voor het gehele traject 
USB, lyrics, laptop (indien mogelijk)
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

VRI 23/07 MEETINGPOINT 

Kom jij ook naar ons jongerencentrum de Argo? Ontmoet hier je
leeftijdsgenoten tijdens ons gezellige meetingpoint waarbij de
jongeren zelf aangeven wat we gaan doen… Niks moet, (bijna) alles
mag... Heb jij leuke ideeën? Kom dan ook langs!  
 VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 16:00-20:00 uur
J/M, vanaf 14 jaar 
Gratis
Je meest creatieve ''ik''
Jongerenwerker van jouw buurt



WO 16/08

DI 27/07 MEIDEN MAKEN MODE 

Wil jij je eigen fashion creatie maken? Ga samen met een
professional aan de slag met het maken van je eigen mode en werk
mee aan één geweldige kunstcreatie als eindproject tijdens onze
finaleshow. Deze activiteit is een traject! 
VERZAMELEN/EIND        Argo, 13:00 - 16:00 uur 
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje water 
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

Schrijf je in en ga onder begeleiding van een gids met ons
mee met een kanotocht door het Amsterdamse bos. 

KANOËN

MA 26/07 SPORT & SPEL 

Kom jij ook naar de sport & spel middag? Een potje voetballen
of misschien wel basketballen en ook tafeltennissen zou
kunnen tijdens de sport & spel middag! 

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Bockesprong, 12:00 - 15:00
J/M, 10 t/m 23 jaar
Gratis
Sportieve kleding,  flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

MA 26/07

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

AANMELDEN BIJ

De Argo, 13:00-17:00
J/M, 10 t/m 14 jaar 
€3,- p.p
Makkelijke kleding aantrekken, zwemspullen 

en eten & drinken. Kom op de fiets.
Jongerenwerker van jouw buurtt



DI 27/07 FILM MAKEN / ACTEREN  

Is het jouw droom om in een serie te spelen, zoals Mocro Maffia, of achter
de camera staan? Altijd al willen laten zien aan anderen wat je in huis
hebt? Doe mee aan het maken van je eigen film met andere jongeren. Deze
activiteit is een traject! 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 16:00 - 19:00 uur 
J/M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje watqer  
Jongerenwerker van jouw buurt

DO 29/07 DJ WORKSHOP 

Ready om te leren dj'en? Kom en leer beatmatchen, mixen,
rekordboxdj en nog veel meer! Deze activiteit is een traject
met kans op een optreden tijdens de pleinfeesten!  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€5 p.p. voor het gehele traject
USB-stick en een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

WOE 28/07 TIENERPAINTBALL 

Durf jij in het bos je te verstoppen en op andere jongeren te
schieten? De balletjes zullen geen pijn doen. Je strijd met jouw team
voor de winst! Durf jij het aan? Geef je dan snel op want VOL=VOL 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

De Argo, 14:30-19:00
J/M, 10 t/m 14 jaar 
€3,-
Kleding die vies mag worden, eigen lunch

& mondkapje 
Jongerenwerker van jouw buurtAANMELDEN BIJ



DO 29/07 DANS WORKSHOP  BY HLANDVELD

Ken jij alle tiktok dansjes of vind je Afrodance leuk? Doe dan mee
aan de dansworkshop onder begeleiding van @Hlandveld. Deze
activiteit is een traject met kans op een optreden tijdens de
pleinfeesten! 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00 uur
J/M, Vanaf 10+ 
€5 p.p. voor het gehele traject
Een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

DO 29/07 SCHRIJVERSKAMP

Tijdens het schrijverskamp word je begeleid in het schrijven van
teksten, het maken van muziek en het masteren van je skills. Je krijgt
de kans om tracks op te nemen en dit uiteindelijk te delen met een
publiek. Deze activiteit is een traject!  
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 17:00 tot 20:00u
J/M, 14 t/m 23 jaar
5 euro voor het gehele traject 
USB, lyrics, laptop (indien mogelijk)
Jongerenwerker van jouw buurt

VRI 30/07 MEETINGPOINT 

Kom jij ook naar ons jongerencentrum de Argo? Ontmoet hier je
leeftijdsgenoten tijdens ons gezellige meetingpoint waarbij de
jongeren zelf aangeven wat we gaan doen… Niks moet, (bijna) alles
mag... Heb jij leuke ideeën? Kom dan ook langs!  
 VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 14:00- 17:00 & 18:00-21:00
J/M, 10-13jr & 14 t/m 23 jaar
Gratis
Je meest creatieve ''ik''
Jongerenwerker van jouw buurt



WO 16/08

Ben jij ook zo'n waaghals? Heb je geen hoogtevrees en hou je van klimmen?
Schrijf je dan nu in en ga met ons mee! Op deze dag gaan we naar het Fun
Forest in het Amsterdamse Bos en gaan we klimmen en klauteren door de hoge
bomen. 

KLIMMEN IN HET BOS

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

VRI 30/07 BARBEQUE

Een gezellige barbecue in de Argo. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen worden er groepen gemaakt en kan de tijd anders
zijn. 

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 17:00-19:00
 J/M, 10 t/m 23 jaar
€1,-
Je hoeft niets mee te nemen
Jongerenwerker van jouw buurt

MA 02/08

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

AANMELDEN BIJ

 De Argo, 13:00-17:00 
J/M, Vanaf 10 jaar
€3,-
Eten & drinken, makkelijke kleding aantrekken en
dichte schoenen en kom op de fiets
Jongerenwerker van jouw buurt

MA 2/08 JOBBA BANENMARKT MET CITY YOUTH

Ben jij op zoek naar een baan, opleiding of stageplek? City
Youth weet als geen ander de weg! Kom jij ook langs op deze
inspirerende middag? 

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

Edelsteen, 15:00-17:00
J/M, 13 t/m 23 jaar
gratis, wel inschrijven!
Het is handig je CV en motivatiebrief
mee te nemen als je die hebt. 

AANMELDEN BIJ Jongerenwerker van jouw buurt



DI 03/08 MEIDEN MAKEN MODE 

Wil jij je eigen fashion creatie maken? Ga samen met een
professional aan de slag met het maken van je eigen mode en werk
mee aan één geweldige kunstcreatie als eindproject tijdens onze
finaleshow. Deze activiteit is een traject! 
VERZAMELEN/EIND        Argo, 13:00 - 16:00 uur 
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

M, 10 t/m 23 jaar
€5 voor het gehele traject 
Eigen flesje water 
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

DI 03/08 FILMEN / ACTEREN

Is het jouw droom om in een serie te spelen, zoals Mocro Maffia, of
achter de camera staan? Altijd al willen laten zien aan anderen wat
je in huis hebt? Doe mee aan het maken van je eigen film met
andere jongeren. Deze activiteit is een traject! 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

 De Argo, 16:00-19:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€5 p.p. voor het gehele traject
Een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt



WOE 04/08 VAREN DOOR AMSTERDAM

Geniet samen met ons van een heerlijke vaartocht door Amsterdam.
We zullen deze middag de hele stad vanaf het water zien dus geef
je snel op! Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

De Argo, 14:30-18:00
J/M, 10 t/m 14 jaar  
€3,-
Kleding die vies nat mag worden 
Eigen lunch, mondkapje 

DO 05/08 DJ WORKSHOP 

Ready om te leren dj'en? Kom en leer beatmatchen, mixen,
rekordboxdj en nog veel meer! Deze activiteit is een traject
met kans op een optreden tijdens de pleinfeesten!  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

De Argo, 14:00-16:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€5 p.p. voor het gehele traject
USB-stick en een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

AANMELDEN BIJ Jongerenwerker van jouw buurt 



DO 05/08 DANS WORKSHOP BY HLANDVELD

Ken jij alle tiktok dansjes of vind je Afrodance leuk? Doe dan mee
aan de dansworkshop onder begeleiding van @Hlandveld. Deze
activiteit is een traject met kans op een optreden tijdens de
pleinfeesten! 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

 De Argo, 16:00-19:00
J/M, 10 t/m 13 jaar
€5 p.p. voor het gehele traject
Een eigen flesje water
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

SCHRIJVERSKAMP

Tijdens het schrijverskamp word je begeleid in het schrijven van
teksten, het maken van muziek en het masteren van je skills. Je krijgt
de kans om tracks op te nemen en dit uiteindelijk te delen met een
publiek. Deze activiteit is een traject!  
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 17:00 tot 20:00u
J/M, 14 t/m 23 jaar
5 euro voor het gehele traject 
USB, lyrics, laptop (indien mogelijk)
Jongerenwerker van jouw buurt

DO 05/08

VRI 23/07 MEETINGPOINT 

Kom jij ook naar ons jongerencentrum de Argo? Ontmoet hier je
leeftijdsgenoten tijdens ons gezellige meetingpoint waarbij de
jongeren zelf aangeven wat we gaan doen… Niks moet, (bijna) alles
mag... Heb jij leuke ideeën? Kom dan ook langs!  
 VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 14:00- 17:00 & 18:00-21:00
J/M, 10-13jr & 14 t/m 23 jaar
Gratis
Je meest creatieve ''ik''
Jongerenwerker van jouw buurt



VRI 06/08 MEETINGPOINT 

Kom jij ook naar ons jongerencentrum de Argo? Ontmoet hier je
leeftijdsgenoten tijdens ons gezellige meetingpoint waarbij de
jongeren zelf aangeven wat we gaan doen… Niks moet, (bijna) alles
mag... Heb jij leuke ideeën? Kom dan ook langs!  
 VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 18:00-21:00
J/M, 14 t/m 23 jaar
Gratis
Je meest creatieve ''ik''
Jongerenwerker van jouw buurt

MA 09/08 STRAND

Samen lekker uitwaaien op het strand in Wijk aan Zee en zwemmen
in de zee!  

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

De Argo, 10:00-18:00
 J/M, 10 t/m 23 jaar 
€3,-
 Zwemspullen en zonnebrand, lunch en
mondkapje

WOE 11/08 MEETINGPOINT 

Kom jij ook naar ons jongerencentrum de Argo? Ontmoet hier je
leeftijdsgenoten tijdens ons gezellige meetingpoint waarbij de
jongeren zelf aangeven wat we gaan doen… Niks moet, (bijna) alles
mag... Heb jij leuke ideeën? Kom dan ook langs!  
 VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

Argo, 18:00-21:00
J/M, 14 t/m 23 jaar
Gratis
Je meest creatieve ''ik''
Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam
Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam

AANMELDEN BIJ Jongerenwerker van jouw buurt



WOE 11/08 EINDPRESENTATIE BOCKESPRONG 

Kom jij ook kijken naar de eindpresentaties van onze
zomeractiviteiten? Het wordt een mooie avond op het plein van de
Bockesprong! We laten de film en finale van de modecreaties die de
jeugd heeft gemaakt zien. Ook krijgen we nog andere optredens 😉 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

De Bockesprong, 18:00-20:00
 J/M, 10 t/m 23 jaar 
Gratis
Neem wat lekkers mee voor tijdens de
presentaties

DO 12/08 PRESENTATIE ZOMERWORKSHOPS & DA

Kom jij kijken naar de presentaties van onze activiteiten? Een
mooie avond in CC Amstel, waar we de eindproducten van
onze workshops en de Diversity Academy laten zien. 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN
AANMELDEN BIJ

CC Amstel, 19:00-21:00
J/M, 10 t/m 23 jaar en familie
gratis, wel inschrijven!
Enthousiasme
Jongerenwerker van jouw buurt

AANMELDEN BIJ Jongerenwerker van jouw buurt

OUD-ZUID
Bockesprong: Theophile de Bockstraat 100, Amsterdam

Argo: Argonautenstraat 13, Amsterdam



BUITENVELDERT
Locatie in overleg of contact Emily e.osei@combiwel.nl



BUITENVELDERT
Locatie in overleg of contact Emily e.osei@combiwel.nl

WOE 14/07 KARTEN SILVERSTONE

Kom met ons mee naar Silverstone, zij hebben een van de
snelste indoorkartbanen van Nederland. Denk jij dat je de
beste en snelste coureur bent? Meld je dan snel aan! 

VERZAMELEN/EIND         Locatie in overleg, 15:00- 18:00  
                  VOOR WIE?                          J/M, 10 t/m 13 jaar

                                        KOSTEN                                €3,-   
MEENEMEN                            Makkelijke kleding aantrekken en geld 

                                                   voor als je iets wilt kopen                              
AANMELDEN BIJ                      Jongerenwerk van jouw buurt  

WOE 21/07 POLDERSPORT

Kom jij ook mee met ons Poldersporten?? De hele dag hang je boven
de sloot lekker klimmen en klauteren. Je blijft deze dag niet droog
dus doe oude kleding aan! Misschien is het ook handig om een extra
setje kleding mee te nemen 
VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

AANMELDEN BIJ

Locatie in overleg, 15:00-19:00 
J/M, 10 t/m 13 jaar 
€3 p.p.
Kleding die vies mag worden 

Eigen lunch, mondkapje 

Jongerenwerker van jouw buurt



VRIJ 04/08 JUMP SQUARE

Jump Square is een combinatie van sport, fun & gezelligheid!
Kom je springen in de Big Airbag, Trefbal Area, Basketbal Area
of Foampit met slackline? Durf jij het aan? VOL=VOL

TIJD BEGIN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

Locatie in overleg, 15:00-19:00 
J/M, 10 t/m 13 jaar
€3,-
Sportieve kleding waarin je makkelijk
kan springen

AANMELDEN BIJ Jongerenwerker van jouw buurt

BUITENVELDERT
Locatie in overleg of contact Emily e.osei@combiwel.nl

WOE 28/07 TIENERPAINTBALL 

Durf jij in het bos je te verstoppen en op andere jongeren te
schieten? De balletjes zullen geen pijn doen. Je strijd met jouw team
voor de winst! Durf jij het aan? Geef je dan snel op want VOL=VOL 

VERZAMELEN/EIND
VOOR WIE?
KOSTEN
MEENEMEN

Locatie in overleg, 15:00-19:00 
J/M, 10 t/m 14 jaar 
€3,-

Kleding die vies mag worden, eigen lunch

& mondkapje 

Jongerenwerker van jouw buurtAANMELDEN BIJ



meer activiteiten van

combiwel jongerenwerk

persoonlijke ondersteuning

schoolondersteuning

jongens- en meidenclubs

sport en spel

techniek

mode

studio en DJ workshops

multimedia en social media 

en nog veel meer leuke activiteiten!

Argo (Oud-Zuid), Argonautenstraat 13, Amsterdam,

@jongerenwerk.oudzuid

De Rijn (Rivierenbuurt en Buitenveldert), Vechtstraat 77A,

Amsterdam, @jongerenwerkcombiwel.de.pijp

De Edelsteen (De Pijp), Smaragdplein 3, Amsterdam,

@jongerenwerkcombiwel.de.pijp

Naast al deze zomeractiviteiten kun je bij ons gedurende het hele jaar

ook terecht voor onder andere: 

Blijf op de hoogte via onze social media. En loop vooral bij een van

onze locaties binnen:

Kijk voor het zomeraanbod voor kinderen t/m 12  jaar op

www.combiwelsport.nl/aanbod voor sport en 

 www.combiweljunior.nl/aanbod voor kunst, cultuur en natuur

https://zuid.combiweljongeren.nl

http://www.combiwelsport.nl/aanbod
http://www.combiwelsport.nl/aanbod
http://www.combiweljunior.nl/aanbod


in samenwerking met oa::::

https://zuid.combiweljongeren.nl



Voor meer activiteiten in Amsterdam: 
www.midzomermokum.nl


