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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 vol is vol! 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.

Alle informatie is onder voorbehoud en kan dus nog wijzigen of er kan een 
vergissing in staan. 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!
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Combiwel Jongerenwerk, De Edelsteen, Smaragdplein 3
Linda: t 06-27581872  e l.ruiter@combiwel.nl
Andries:  t 06-53722395  e a.santos@combiwel.nl
Demi:  t 0641505396  e d.vanbeilen@combiwel.nl

Combiwel Jongerenwerk, De Rijn, Vechtstraat 77A
Ahmed:  t 06-12116647  e a.filali@combiwel.nl
Fatima:  t 06-23050751  e f.aissaoui@combiwel.nl
Emily:  t 0641504954  e e.osei@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
Ruben:  t 06-57595824  e r.vanzaanen@combiwel.nl

Combwel jongerenwerk, Buitenveldert,  
Arent janszoon ernststraat 199

Vanessa:  t 0615042544  e v.hogendorp@combiwel.nl
Emily:  t 0641504954  e e.osei@combiwel.nl

Kijk voor het zomeraanbod voor kinderen t/m 12 jaar  voor kunst, cultuur en natuur op www.
combiweljunior.nl/aanbod en voor sport op www.combiwelsport.nl/aanbod

Contact en meer info:

Houd onze Instagram in de gaten voor handige updates!
@jongerenwerk.pijp.rivi en @jongerenwerk.oudzuid.buit
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Jongerenwerk 
de Pijp/Rivierenbuurt

Week 1   18 t/m 22 juli

Diversity Academy
Wij als jongeren uit Zuid gaan een film maken over mentale gezondheid. Wil jij hierover meepraten, 
wil jij je verhaal kwijt of wil je erover leren?  Sluit eenmalig aan of doe elke dinsdagavond mee aan 
onze Diversity Academy en maak deze film met ons samen

Begin / eind: Dinsdag 19 juli 19.00-21.00
Leeftijd: 13 t/m 23 jaar
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3, 1074 HA

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

DI 19 JULI

Sportmix met EduKids
Ben je sportief? En houd je ervan om actief bezig te zijn? Tijdens deze workshop gaan wij diverse  
sport- en spel spellen spelen.  (Trefbal, slagbal, voetbal etc.)

Begin / eind: Woensdag 20 juli 12:00-14:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: President Kennedyplein 

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via a.filali@combiwel.nl

DI 19 JULI
WO 20 JULI

WO 20 JULI

Sport en funparadise
We gaan met de bus naar het Olympisch Stadion. Dit is omgetoverd tot een groot sport,- en 
funparadijs. Doe mee aan de allerleukste sporten zoals 3x3 basketbal, dans en voetbal of beleef 
waterpret op de buikschuifbaan.

Begin / eind:  Dinsdag 19 juli 11:30 - 16:30 
Woensdag 20 juli 11:30-16:30

Leeftijd: 4 t/m 18 jaar
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen, 
Smaragdplein 3, 1074 HA

Kosten: gratis
Meenemen: lunch, sportkleding aan
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

MA 18 JULIConfidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten  
overwinnen en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Maandag 18 juli 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: President Kennedyplein

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl
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Streetwise met EduKids
Kom met je vriendengroep en doe mee aan verschillende sportactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 20 juli 14:30- 17:30
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via a.fila-
li@combiwel.nl

WO 20 JULI

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten overwinnen 
en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 20 juli 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl

WO 20 JULI

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
l.ruiter@combiwel.nl

Studiosessie: maak je eigen zomerhit
Ben jij klaar voor de zomer? Maak je eigen zomerhit met Isayah en Justin..

Begin / eind: Donderdag 21 juli  15.00-16.30
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
f.aissaoui@combiwel.nl

D0 21 JULI

Sport en funtoer
We gaan met de bus naar het Olympisch Stadion. Dit is omgetoverd tot een groot sport,- en funparadijs. 
Doe mee aan de allerleukste sporten zoals 3x3 basketbal, dans en voetbal of beleef waterpret op de 
buikschuifbaan.

Begin / eind: Donderdag 21 juli  11:30-16:30
Leeftijd: 4 t/m 18 jaar
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

D0 21 JULI

DJ les met Emsiflybokoe
Leer draaien, beat matchen en mixen in afrostijl met Emily.

Begin / eind: Donderdag 21 juli  17.00-19.00
Leeftijd: 13 t/m 16 jaar (girls only)
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl

D0 21 JULI

Paintball
Ben jij die sniper die uit alle hoeken aanvalt en verdedigt. Laat je Skills zien!

Begin / eind: Vrijdag 22 juli  18.00-22.00
Leeftijd: 16 t/m 23 jaar
locatie: Verzamelen bij de Edelsteen, 
Smaragdplein 3

meenemen: eten, drinken, oude kleding en oude  
schoenen aan
Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
a.santos@combiwel.nl

VR 22 JULI



MA 25 JULI
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Week 2   25 t/m 29 juli
Zwemmen meidenwerk
Ben je een echte waterrat en heb je een zwemdiploma? Dan kun je mee met de meiden een gezellig 
dagje zwemmen. 

Begin / eind: Maandag 25 juli 11.00-17.00
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar (girls only)
locatie: Verzamelen bij de Edelsteen, 
Smaragdplein 3

Jumpsquare plus
We gaan op een leuke en sportieve manier in gesprek met Qpido over liefde en grenzen aangeven 
(jongens en meiden apart) Daarna gaan we naar Jumpsquare lekker springen!

Begin / eind: Dinsdag 26 juli 12.00 - 16.30 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten overwinnen 
en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Maandag 25 juli 16:00-17:00 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: President Kennedyplein

Diversity Academy
Workshop Spoken word over mentale gezondheid en lekker in je vel zitten. Maak je eigen rap, poezië of 
nummer over dit onderwerp.

Begin / eind: Dinsdag 26 juli 19.00 - 21.00 
Leeftijd: 13 t/m 23 jaar
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Voetbal
Straatvoetbal op het Smaragdplein met Glenn. Meld je aan met je vrienden en vriendinnen en laat je 
beste voetbalskills zien.   

Begin / eind: Maandag 25 juli 13.00-15.00 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Kosten: 1 euro
Meenemen: Zwemkleding, handddoek, tas en lunch
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
l.ruiter@combiwel.nl.l

Kosten: 1 euro
Meenemen: sportkleding aan, eten en drinken mee
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via a.santos@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via e.osei@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

MA 25 JULI

MA 25 JULI

DI 26 JULI

DI 26 JULI
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Week 2   25 t/m 29 juli

Sportmix met EduKids
Ben je sportief? En houd je ervan om actief bezig te zijn? Tijdens deze workshop gaan wij diverse sport- 
en spel spellen spelen.  (Trefbal, slagbal, voetbal etc.)

Begin / eind: Woensdag 27 juli 12:00 - 14:00 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: President Kennedyplein

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten overwinnen 
en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 27 juli 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Streetwise met EduKids
Kom met je vriendengroep en doe mee aan verschillende sportactiviteiten.

Begin / eind:Woensdag 27 juli 14:30- 17:30
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Zwemmen Mirandabad
Ben je een echte waterrat en heb je een zwemdiploma? Kom dan mee zwemmen.  

Begin / eind: Woensdag 27 juli 12.00 - 16.30
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: Verzamelen bij de Edelsteen, 
Smaragdplein 3

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via a.filali@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee 

informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
a.filali@combiwel.nl

Kosten: 1 euro
Meenemen: Zwemkleding, handddoek, tas en lunch mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
a.santos@combiwel.nl

WO 27 JULI

WO 27 JULI

WO 27 JULI

WO 27 JULI

DJ les met Emsiflybokoe
Leer draaien, beat matchen en mixen in afrostijl met Emily.

Begin / eind: Donderdag 28 juli 17.00-19.00
Leeftijd: 13 t/m 16 jaar (girls only)
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl

D0 28 JULI
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Studiosessie: maak je eigen zomerhit 
Ben jij klaar voor de zomer? Maak je eigen zomerhit met Isayah en Justin.

Begin / eind: Donderdag 28 juli 15.00-16.30
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via f.aissaoui@combiwel.nl 

Poldersport 
Survivallen over de poldersloten. Houd jij het droog of val je toch in het water? Allerlei outdoorspellen. 
Je moet niet bang zijn om vies of nat te worden! Een van onze populairste activiteiten in de zomer!

Begin / eind: Vrijdag 29 juli 13.45 - 19.45
Leeftijd: 12 t/m 23 jaar
locatie: Verzamelen bij de Edelsteen, 
Smaragdplein 3

Kosten: 3 euro
Meenemen: Oude kleding, lunch, reserve 
schoenen en schone kleding en douchspullen.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via a.santos@combiwel.nl

Karten 
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 !

Begin / eind: Donderdag 28 juli 18.30-21.30
Leeftijd: 16 t/m 23 jaar
locatie: Verzamelen bij de Edelsteen, 
Smaragdplein 3

Kosten: 3 euro
Meenemen: Lekker zittende kleding voor tijdens het 
rijden en geld als je iets wil kopen. 
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
a.santos@combiwel.nl

DO 28 JULI

VR 29 JULI

DO 28 JULI

Week 2   25 t/m 29 juli
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Week 3   1  t/m 6 augustus

Fifa toernooi
Fifa toernooi. Laat zien dat jij de beste bent met fifa op de ps4 en maak kans op de 1e prijs, 
een 50 euro nike bon.

Begin / eind: Dinsdag 2 augustus 16.00-19.00
Leeftijd: 10-23 jaar
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten 
overwinnen en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Maandag 1 augustus 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: President Kennedyplein

Diversity Academy
Theaterworkshop over mentale gezondheid. Denk met een theaterdocent na over de scenes voor 
onze film. 

Begin / eind: Dinsdag 2 augustus 19.00-21.00  
Leeftijd: 13 t/m 23 jaar  
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Voetbal 
Straatvoetbal op het Smaragdplein met Glenn. Meld je aan met je vrienden en vriendinnen en laat je 
beste voetbalskills zien. 

Begin / eind: Maandag 1 augustus 13.00-15.00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Kosten: 2 euro
Meenemen: wat eten en drinken meenemen 
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
a.santos@combiwel.

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
e.osei@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
l.ruiter@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee 
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
l.ruiter@combiwel.nl

DI 2 AUG

MA 1 AUG

DI 2 AUG

MA 1 AUG
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Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten overwinnen 
en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 3 augustus 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: sportkleding aan, water mee. Op  
locatie aanmelden, afspraak via e.osei@combiwel.nl

WO 3 AUG

Week 3   1  t/m 6 augustus

Paintbal (tieners)
Ben jij die sniper die uit alle hoeken aanvalt en verdedigt. laat je Skills zien!

Begin / eind: Woensdag 3 augustus 14.45-19.00
Leeftijd:  12 t/m 15 jaar
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: 3 euro
Meenemen:  Eten, drinken, oude kleding en 
oude schoenen mee. 
informatie: Op locatie aanmelden en 
betalen, afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

WO 3 AUG

Streetwise met EduKids
Kom met je vriendengroep en doe mee aan verschillende sportactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 3 augustus 14:30 - 17:30
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: sportkleding aan, water mee. 
Op locatie aanmelden, afspraak via  
a.filali@combiwel.nl

WO 3 AUG

Dagje strand voor gezinnen
Een dagje naar Wijk aan Zee. Lekker uitwaaien op het strand en zwemmen in de zee. Ga je mee? 
Voor gezinnen: dus minimaal 1 ouder/verzorger/ max 2 volwassenen. Broertjes en zusjes zijn welkom. 

Begin / eind: Woensdag 3 augustus 10.00-17.30
Leeftijd: alle leeftijden
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: 1 euro p.p
informatie:  Zwemspullen, lunch meenemen. 
Op locatie aanmelden en betalen, afspraak via 
l.ruiter@combiwel.nl

WO 3 AUG
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Fun Forest 
In het Amsterdamse bos klim je als een echte ninja van boom naar boom. Ze hebben verschillende 
klimparcourensen met verschillende hoogtes Durf jij de hoogte in ?

Begin / eind: Donderdag 4 augustus 10.00-14.00
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: 3 euro
Meenemen:  eten, drinken en sportieve kleding aan.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
a.santos@combiwel.nl 

DO 4 AUG

Week 3   1  t/m 6 augustus

Studiosessie: maak je eigen zomerhit 
Ben jij klaar voor de zomer? Maak je eigen zomerhit met Isayah en Justin.

Begin / eind: Donderdag 4 augustus 15.00-16.30
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via f.aissaoui@combiwel.nl 

DO 4 AUG

Sportmix met EduKids
Ben je sportief? En houd je ervan om actief bezig te zijn? Tijdens deze workshop gaan wij diverse 
sport- en spel spellen spelen.  (Trefbal, slagbal, voetbal etc.)

Begin / eind: Woensdag 3 augustus 12:00-14:00 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: President Kennedyplein

Kosten: gratis
Meenemen:  sportkleding aan, water mee. 
informatie:  Op locatie aanmelden, afspraak 
via a.filali@combiwel.nl

WO 3 AUG

DJ les met Emsiflybokoe 
Leer draaien, beat matchen en mixen in afrostijl met Emily.

Begin / eind: Donderdag 4 augustus 17.00-19.00
Leeftijd: 13 t/m 16 jaar (girls only)
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A 

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via e.osei@combiwel.nl

DO 4 AUG
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Week 3   1  t/m 6 augustus

Citytrip Utrecht meiden
Met de meiden op Citytrip naar Utrecht. Een van de meiden heeft dit bedacht en een speurtocht uit-
gezet, daarna gaan we lekker winkelen. Je kunt dus wat geld meenemen als je wilt shoppen.

Begin / eind: Zaterdag 6 augustus 10.30-18.00 
Leeftijd: 13 t/m 23 jaar (girls only)
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: 1 euro
Meenemen:  Lunch/ eventueel wat zakgeld
informatie: Op locatie aanmelden en 
betalen, afspraak via l.ruiter@combiwel.nl 

ZA 6 AUG

Beautymiddag met gastspreker
Kom jezelf lekker verwennen met een heerlijke Beautydag in de Rijn. Kom gezellig je make-up, 
nagels en haren doen!

Begin / eind: Vrijdag 5 augustus 15:00-16:30 
Leeftijd: 12 t/m 15 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Karten tieners 
Ben jij de snelste achter het stuur en zet jij een record tijd neer? Kom dan met ons Karten!

Begin / eind: Vrijdag 5 augustus 14.00-16.30
Leeftijd: 10 t/m 13 jaar
locatie: Verzamelen bij De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via f.aissaoui@combiwel.nl 

Kosten: 3 euro p.p
Meenemen:  eten en drinken of geld om eten te kopen.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
e.osei@combiwel.nl

VR 5 AUG

VR 5 AUG
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Week 4     8  t/m 12 augustus

Voetbal 
Straatvoetbal op het Smaragdplein met Glenn. Meld je aan met je vrienden en vriendinnen en 
laat je beste voetbalskills zien. 

Begin / eind: Maandag 8 augustus 13.00 - 15.00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Graffiti (tieners)
Zin om creatief aan de slag te gaan met spuitbussen? Doe mee aan onze graffiti workshop!

Begin / eind: Maandag 8 augustus 15:00-16:30
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
Meenemen:  sportkleding aan, water
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via l.ruiter@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen:  Kleding wat vies mag worden
informatie: Op locatie aanmelden, af-
spraak via a.filali@combiwel.nl

MA 8 AUG

MA 8 AUG

Graffiti 16+
Zin om creatief aan de slag te gaan met spuitbussen? Doe mee aan onze graffiti workshop!

Begin / eind: Maandag 8 augustus 17:00-18:30
Leeftijd: 16 t/m 23 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
Meenemen:  Kleding wat vies mag worden
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl

MA 8 AUG

Diversity Academy
Workshop Spoken word over mentale gezondheid en lekker in je vel zitten. Maak je eigen rap, poezië of 
nummer over dit onderwerp.

Begin / eind: Dinsdag 9 augustus 19.00-21.00
Leeftijd: 13 t/m 23 jaar
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

DI 9 AUG

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten 
overwinnen en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Maandag 8 augustus 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: President Kennedyplein

Kosten: gratis
Meenemen: sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
e.osei@combiwel.nl

MA 8 AUG
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Sportmix met EduKids
Ben je sportief? En houd je ervan om actief bezig te zijn? Tijdens deze workshop gaan wij 
diverse sport- en spel spellen spelen.  (Trefbal, slagbal, voetbal etc.)

Begin / eind: Woensdag 10 augustus 12:00-14:00 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: President Kennedyplein

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten 
overwinnen en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 10 augustus 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Finale show Combiwel Jongerenwerk
De finale show van al onze projecten Jongerenwerk Zuid! Gemaakt door jongeren uit Zuid, kom 
je kijken met je vrienden en familie? We gaan samen in de bus vanuit de Pijp

Begin / eind: Woensdag 10 augustus 18.00-21.30
Leeftijd: 10 t/m 23 jaar en familie
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: gratis
Meenemen:  Sportkleding aan, water mee 
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via a.filali@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen:  Sportkleding aan, water mee 
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via e.osei@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

WO 10 AUG

WO 10 AUG

WO 10 AUG

Streetwise met EduKids
Kom met je vriendengroep en doe mee aan verschillende sportactiviteiten.

Begin / eind: Woensdag 10 augustus 14:30-17:30
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
Meenemen:  Sportkleding aan, water mee
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
a.filali@combiwel.nl

WO 10 AUG

Week 4     8  t/m 12 augustus
Lasergamen
Kom jij met ons lasergamen in de meest extreme indoor lasergame arena van Europa? 
Meld je dan nu aan en laat je skills zien!

Begin / eind: Dinsdag 9 augustus 15.00-18.00
Leeftijd: 12 t/m 15 jaar 
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via e.osei@combiwel.nl

DI 9 AUG
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Uitstapje Zaanse Schans
Een dagje naar de Zaanse Schans! Middeleeuwse windmolens bezoeken en lekker wandelen 
langs de Zaan. Ga je mee? Voor gezinnen: dus minimaal 1 ouder/verzorger/max. 2 volwassenen. 
Broertjes en zusjes zijn welkom. 

Begin / eind: Donderdag 11 augustus 10.00-17.00 
Leeftijd: alle leeftijden
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

karten meiden
Ben jij de snelste achter het stuur en zet jij een record tijd neer? Kom dan samen met je 
vriendinnen met ons Karten!

Begin / eind: Donderdag 11 augustus 14.00-16:30
Leeftijd: 14 t/m 16 jaar (girls only)
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Video editing workshop
Hou jij van filmpjes maken, Tiktok en Instagram? Maak dan met ons een vette videoclip en leer 
ook nog monteren en editen. 

Begin / eind: Donderdag 11  augustus 14.00-16.00
Leeftijd: 12 t/m 15 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Paardrijden meidenwerk
Vind jij het verzorgen van pony’s en pony rijden leuk? Meld je dan nu aan en ga gezellig met ons mee 
naar manege het Molenpaardje! Heb je echt geen goede schoenen? Ze hebben bij de manege wat 
laarzen om te lenen.

Begin / eind: Vrijdag 12 augustus 10.15 - 14.00
Leeftijd: 10 t/m 16 (girls only)
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Kosten: 1 euro p.p
Meenemen: Lunch/ eventueel wat zakgeld 

informatie: Op locatie aanmelden en 
betalen, afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanme-
lden, afspraak via  
e.osei@combiwel.nl

Kosten: gratis
Meenemen: telefoon
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
f.aissaoui@combiwel.nl 

Kosten: 2 euro
Meenemen: Stevige hoge schoenen of laarzen (geen 
sneakers), oude legging of sportbroek en lunch mee.
informatie: Op locatie aanmelden en betalen, 
afspraak via f.aissaoui@combiwel.nl

DO 11 AUG

DO 11 AUG

DO 11 AUG

VR 12 AUG

Week 4     8  t/m 12 augustus
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Voetbal 
Straatvoetbal op het Smaragdplein met Glenn. Meld je aan met je vrienden en vriendinnen en 
laat je beste voetbalskills zien. 

Begin / eind: Maandag 15 augustus 13.00-15.00 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Confidence kamp PKP
Wil jij het beste uit jezelf halen als het gaat om bijvoorbeeld jezelf te presenteren, angsten overwinnen 
en andere skills te leren? Meld je dan aan voor leuke sport- en spelactiviteiten.

Begin / eind: Maandag 15 augustus 16:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: President Kennedyplein

Griffioen outdoor
Houd je van een uitdaging en ben je niet bang om vies te worden? Ga dan mee naar Griffioen en kom 
BMX’en, kano varen en klimmen. 

Begin / eind: Dinsdag 16 augustus 12.00-17.00
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: Verzamelen bij De Rijn (Vechtstraat 77a)

Uitstapje Marken Volendam
Een heerlijk dagje uit naar Noordhollandse Visserdorpjes: kijken naar de havens, wandelen op de dijken, 
varen met het veerboot, zwemmen in het Markermeer, lekker genieten. Ga ook mee!

Begin / eind: Donderdag 18 augustus 10.00-17.00
Leeftijd: alle leeftijden 
locatie: Verzamelen bij de Edelsteen, 
Smaragdplein 3

Kosten: gratis
meenemen: sportkleding aan, water mee.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
l.ruiter@combiwel.nl

Kosten: gratis
meenemen: sportkleding aan, water mee.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
e.osei@combiwel.nl

Kosten: 2 euro
meenemen: Oude kleding aan, lunch en 
zwemkleding. 
informatie: Op locatie aanmelden en 
betalen, afspraak via f.aissaoui@combiwel.nl

Kosten: 1 euro p.p
meenemen: Zwemspullen, lunch mee.
informatie: Op locatie aanmelden en betalen, 
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

Week 5    1 5 t/m 19 augustus

MA 15 AUG

MA 15 AUG

DI 16 AUG

DO 18 AUG
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Ajax Clinic
Kom gezellig meedoen met ons pleinfeest met lekkere hapjes en spelletjes. Er is een Ajax clinic en nog 
velen andere spellen. Inschrijven verplicht!

Begin / eind: Vrijdag 19 augustus 13.00-15.00 
Leeftijd: 10 t/m 13 jaar
locatie: Henrick de Keijserplein

Studiosessie: maak je eigen zomerhit 
Ben jij klaar voor de zomer? Maak je eigen zomerhit met Isayah en Justin.

Begin / eind: Donderdag 18  augustus 15.00-16.30
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Video editing workshop
Hou jij van filmpjes maken, Tiktok en Instagram? Maak dan met ons een vette videoclip en leer ook nog 
monteren en editen. 

Begin / eind: Donderdag 18 augustus 14.00-16.00
Leeftijd: 12 t/m 15 jaar
locatie: De Rijn, Vechtstraat 77A

Kosten: gratis
meenemen: Sportkleding aan, water mee.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
f.aissaoui@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via a.santos@combiwel.nl 

Kosten: gratis
meenemen: telefoon mee
informatie:  Op locatie aanmelden, afspraak via 
f.aissaoui@combiwel.nl 

Week 5    1 5 t/m 19 augustus

VR 19 AUG

DO 18 AUG

DO 18 AUG
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Week 6     22 t/m 26 augustus

Griffioen outdoor
Houd je van een uitdaging en ben je niet bang om vies te worden? Ga dan mee naar Griffioen 
en kom BMX’en, kano varen en klimmen. . 

Begin / eind: Woensdag 24 augustus 12.00-17.00 
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar  
locatie: De Edelsteen (Smaragdplein 3, 1074 HA)

Dagje strand voor gezinnen
Een dagje naar Wijk aan Zee. Lekker uitwaaien op het strand en zwemmen in de zee. Ga je mee? Voor 
gezinnen: dus minimaal 1 ouder/verzorger/ max 2 volwassenen. Broertjes en zusjes zijn welkom. 

Begin / eind: Dinsdag 23 augustus 10.00-17.30
Leeftijd: alle leeftijden
locatie: Verzamelen bij De Edelsteen 
(Smaragdplein 3, 1074 HA)

Amsterdam Dungeon
Kom mee en beleef de geschiedenis van Amsterdam op een griezelig manier.  Sta oog in oog met hek-
senjagers, zielenverkopers en ander gespuis. Durf jij het aan...?. 

Begin / eind: Dinsdag 23 augustus 13.00-16.00
Leeftijd: 10 t/m 23 jaar 
locatie: Verzamelen bij De Rijn,  Vechtstraat 77a

Kosten: 2 euro
meenemen: Oude kleding aan, lunch en zwemkleding.
informatie: Op locatie aanmelden en betalen,  
afspraak via f.aissaoui@combiwel.nl

Kosten: 1 euro p.p
Meenemen:  Zwemspullen, lunch 
informatie: Op locatie aanmelden en betalen, afspraak 
via l.ruiter@combiwel.nl

Kosten: 2 euro 
Meenemen:  lunch en ov-kaart mee met 3 euro erop
informatie: . Op locatie aanmelden en betalen, 
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

WO 24 AUG

DI 23 AUG

DI 23 AUG

Voetbal 
Straatvoetbal op het Smaragdplein met Glenn. Meld je aan met je vrienden en vriendinnen en laat je 
beste voetbalskills zien. 

Begin / eind: Maandag 22 augustus 13.00-15.00  
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
locatie: Edelsteen, Smaragdplein 3

Kosten: gratis
meenemen: Sportkleding aan, water mee. 
informatie:  Op locatie aanmelden, afspraak via  
l.ruiter@combiwel.nl 

MA 22 AUG
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Week 6     22 t/m 26 augustus

Jobba
Ben je ouder dan 14? Kom dan langs de banenmarkt op ons pleinfeest!

Begin / eind: Vrijdag 26 augustus 15:00-20:00
Leeftijd: Alle leeftijden 
locatie: Vechtplein 1

Pleinfeest
Heb je ook zin in een buurtfeest met verschillende activiteiten hapjes en gezelligheid? 
Neem je vrienden mee naar het pleinfeest op het Vechtplein.

Begin / eind: Vrijdag 26 augustus 15:00-20:00
Leeftijd: Alle leeftijden 
locatie: Vechtplein 1

Presentatie Diversity Academy en zomerhit
Op ons pleinfeest wordt de docu van de Diversity Academy over jongeren en mentale gezondheid 
getoond.

Begin / eind: Vrijdag 26 augustus 17.00-18.30
Leeftijd: Alle leeftijden 
locatie: Vechtplein 1

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via a.filali@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via a.filali@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via l.ruiter@combiwel.nl

VR 26 AUG

VR 26 AUG

VR 26 AUG

Uitstapje jonge mantelzorgers
Op deze dag zetten wij onze jonge mantelzorgers in het zonnetje! Meld je aan ga gezelig mee 
met het uitstapje naar een mooi natuurgebied met leuke activiteiten!

Begin / eind: Donderdag 25 augustus 14:00-17:00
Leeftijd: 10 t/m 23 jaar 
locatie: Verzamelen bij De Rijn,  Vechtstraat 77a

Kosten: gratis
meenemn: Ov kaart, met 6 euro erop. 
informatie: Op locatie aanmelden, af-
spraak via f.aissaoui@combiwel.nl

DO 25 AUG
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Marken en Volendam
Een heerlijk dagje uit naar Noordhollandse Visserdorpjes: kijken naar de havens, wandelen op 
de dijken, varen met het veerboot, zwemmen in het Markermeer, lekker genieten. Ga ook mee!
toevoegen: Gezinsuitje, maximaal 2 ouders per gezin mee. Minimaal 1.

Begin / eind: Maandag 18 juli 10.00-17.00
Leeftijd: Gezinsuitje
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind:  10 t/m 13 jaar:  
Dinsdag 19 juli 15:00-17:00

locatie: Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind: 14+: Dinsdag 19 juli 17:00-19:00
locatie: Argonautenstraat 13

Sport en funtoer Olympisch stadion
Het Olympisch stadion is omgetoverd in een groot sport- en funparadijs. Doe jij met ons  
mee aan de allerleukste sporten zoals 3x3 basketball, voetbal of beleef waterpret op een  
van de vele stormbanen zoals ook een buikschuifbaan!!

Begin / eind:  Dinsdag 19 juli 12:00-16:00 
Woensdag 20 juli 12:00-16:00 
Donderdag 21 juli 12:00-16:00 

Leeftijd: 10 t/m 18 jaar
locatie: Argonautenstraat 13

Kosten: 1 euro p.p
meenemen: Zwemspullen én lunch/ voldoende te drinken.
informatie:  Op locatie aanmelden, afspraak via  
v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak
via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak
via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: gratis
meenemen: Sportkleding, eten en drinken 
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via m.oostenbrink@combiwel.nl

Jongerenwerk 
Oud Zuid & Buitenveldert

Week 1   18 t/m 22 juli

MA 18 JULI

DI 19 JULI

DI 19 JULI

DI 19, WO 20 & DO 21  JULI



DI 26 JULI

DI 26 JULI

WO 27 JULI

DO 28 JULI
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Mokum Varen
Geniet met ons van een heerlijke boottocht door de Amsterdamse grachten. 

Begin / eind: Maandag 25 juli 14.30-17.00
Leeftijd:  10 t/m 18 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Fashion4U
Fashionvictims opgelet! Dit is dan voor jou HET uitgesproken moment om je aan te sluiten! Wij gaan 
naar Het Fasion for Good Museum, in de Argo losgaan met tie dye of zeefdrukken en tot slot een 
fashionshoot!!! Show je masterpiece bij de afsluiting van 10 augustus.

Begin / eind: Dinsdag 26 juli 13.00-14.30
Leeftijd:  10 t/m 13 jaar
locatie: Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind:  10 t/m 13 jr. Dinsdag 26 juli 15:00-17:00 
14+  Dinsdag 26 juli 17:00-19:00 

Leeftijd:  10 t/m 13 jaar en 14+
locatie: Argonautenstraat 13

Picknicken in het Vondelpark
We gaan op een leuke en speelse manier in gesprek met Qpido over liefde en grenzen aangeven. Hoe 
kies je wat je online zet? Dit doen we tijdens een gezellige picknick in het Vondelpark.

Begin / eind: Donderdag 28 juli 14:00 - 17:00  
Leeftijd:  10 t/m 16 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Tienerpaintball
Ben jij die sniper die uit alle hoeken aanvalt en verdedigt. Laat je Skills zien !

Begin / eind: Woensdag 27 juli 13:00-17:00 
Leeftijd:  10 t/m 13 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Kosten: 1 euro p.p
meenemen Ligen lunch / eigen snacks
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via  
v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, 
afspraak via v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak
via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
meenemen:  Kleding die vies mag worden.
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
m.oostenbrink@combiwel.nl

Week 2     25 t/m 29 juli

MA 25 JULI
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Week 3   1  t/m 5 augustus

Fashion4U
Fashionvictims opgelet! Dit is dan voor jou HET uitgesproken moment om je aan te sluiten! Wij 
gaan naar Het Fasion for Good Museum, in de Argo losgaan met tie dye of zeefdrukken en tot 
slot een fashionshoot!!! Show je masterpiece bij de afsluiting van 10 augustus.

Begin / eind: Dinsdag 02-aug 13.00-14.30
Leeftijd: Jongeren 10 t/m 13 jaar
locatie: Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind: Dinsdag 02-aug 15.00-17.00 uur
Leeftijd: Jongeren 10 t/m 13
locatie: Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind: Dinsdag 02-aug 17:00-19:00
Leeftijd: Jongeren 14+
locatie: Argonautenstraat 13

Kosten: gratis?
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak
via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: informatie: Op locatie  
aanmelden, afspraak via  
r.vanzaanen@combiwel.nl

DI 2 AUG

DI 2 AUG

DI 2 AUG
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Week 3   1  t/m 5 augustus

Zwemmen Mirandabad
Het is weer tijd om samen met wat meiden heerlijk genieten in het buitengedeelte van het 
Mirandabad. Er is niet veel plek! Dus wees op tijd met inschrijven!!

Begin / eind: Donderdag 04-aug 12:00 - 17:00
Leeftijd: Meiden van 10 tot 15 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Naturalis
Ga mee op ontdekkingstocht in het museum Naturalis! Dit museum heeft levensechte dino’s 
staan en is echt super vet!!

Begin / eind: Woensdag 03-aug 15:00-17:00
Leeftijd: Jongeren van 10 t/m 18 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Kosten: gratis
Meenemen: Zwemspullen én lunch/ voldoende te drinken
informatie: Op locatie aanmelden,  afspraak via  
v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via m.oostenbrink@combiwel.nl

DO 4 AUG

WO 3 AUG
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Week 4   8  t/m 12 augustus

Jumpsquare
Kan jij een backflip of salto? Ja?! Tof! Laat het zien tijdens onze energieke activiteit. Nee?! 
Dan kan je die oefenen bij de instructeurs daar!

Begin / eind: Maandag 08-aug van 13 tot 16 uur
Leeftijd: Jongeren van 10 t/m 13 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Fashion4U
Fashionvictims opgelet! Dit is dan voor jou HET uitgesproken moment om je aan te sluiten! Wij 
gaan naar Het Fasion for Good Museum, in de Argo losgaan met tie dye of zeefdrukken en tot 
slot een fashionshoot!!! Show je masterpiece bij de afsluiting van 10 augustus.

Begin / eind: Dinsdag 09-aug 13.00-14.30
Leeftijd: Jongeren 10 t/m 13 jaar
locatie: Argonautenstraat 13

Kosten: 3 euro
Meenemen: Sportkleding en opgeladen OV-kaart
informatie: Op locatie aanmelden afspraak via: 
m.oostenbrink@combiwel.nl

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak 
via v.hogendorp@combiwel.nl

MA 8 AUG

DI 9 AUG
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Week 4   8  t/m 12 augustus

Finaleshow Combiwel Jongerenwerk
De finale show van al onze projecten Jongerenwerk Zuid! Gemaakt door jongeren uit Zuid, 
kom je kijken met je vrienden en familie?

Begin / eind: Woensdag 10-aug 19.00-21.00
Leeftijd: Jongeren van 10 t/m 23 jaar
locatie: Bockesprong, Th. de Bockstraat 100

Poldersport
De hele dag klimmen en klauteren. Hoog boven de sloot, droog blijf je niet deze dag. Dus doe 
oude kleding aan.

Begin / eind: Donderdag 11-aug 12:00 - 17:00 
Leeftijd: Jongeren 10 t/m 18 jaar
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind: Dinsdag 09-aug 15:00-17:00
Leeftijd: Jongeren 10 t/m 13 jaar
locatie: Argonautenstraat 13

Muziekworkshop Joshua J
Wil jij dé zomerhit van 2022 maken? Of wil je graag dansen of in een videoclip shinen? In deze 
4-delige workshopreeks ga je samen met ondersteuning van rapper en producer Joshua J een 
eigen track maken. In de 2e week krijg je een schrijf-workshop, in de 3e week een dans-workshop 
en in de 4e week nemen we de videoclip op! Grijp deze kans en laat jezelf zien!

Begin / eind: Dinsdag 09-aug 17:00-19:00
Leeftijd: Jongeren 14+
locatie: Argonautenstraat 13

Kosten: gratis
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
v.hogendorp@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
meenemen: Kleding en schoenen die vies mogen 
worden, schone kleding en schoenen extra, 
handdoek, eten en drinken. 
informatie: Op locatie aanmelden, afspraak via 
m.oostenbrink@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via r.vanzaanen@combiwel.nl

WO 10 AUG

DO 10 AUG

DI 9 AUG

DI 9 AUG
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Week 5 & 6   15  t/m 26 augustus

Paintball
Tijdens paintball zul je samen met je team slim moeten spelen om de tegenpartij te verslaan. 
Durf jij het aan om de spannende strijd aan te gaan? Meld je dan nu aan!

Begin / eind: Dinsdag 16-aug 12:00-16:00
Leeftijd: Jongeren 14+
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Karten
Kom met ons naar Race Planet! Zij hebben 1 van de snelste indoor kartbanen van Nederland. 
Denk jij dat je de snelste en beste coureur bent? Meld je dan snel aan!!!

Begin / eind: Woensdag 24-aug 12:00-16:00
Leeftijd: Jongeren 10-14
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Surfen
Heb jij altijd al willen surfen? Dit is je kans! Kom mee naar de surfschool Castricum. Daar 
leren de instructeurs je om in een dag golven te pakken!

Begin / eind: Donderdag 25-aug 12:00-18:00
Leeftijd: Jongeren 14+
locatie: Verzamelen: Argo, Argonautenstraat 13

Kosten: 3 euro
Meenemen: Oude kleding en schoenen, lunch 
of geld als je iets wil kopen
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
Meenemen: Lekker zittende kleding voor 
tijdens het rijden en geld als je iets wil kopen 
informatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via r.vanzaanen@combiwel.nl

Kosten: 3 euro
Meenemen: Zwemkleding, handddoek, tas + lunch 
iinformatie: Op locatie aanmelden,  
afspraak via r.vanzaanen@combiwel.nl

DI 16 AUG

WO 24 AUG

DO 25 AUG


